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1. PRESENTACIÓ.CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL CTEIB
Aquesta programació, que segueix la base legislativa de les lleis i els decrets següents

●
●
●
●
●

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre,
educativa. (BOE 10/12/2013, núm. 295)
Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació sec
núm. 120) (Art.. 73)
Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòr
16/05/2015, núm.73) (Art.. 29)
• Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estable
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 21/05/2016 núm. 64)
Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears. (BOIB
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24)
● Decret 30/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix
a les Illes Balears. (BOIB 21/05/21016 núm. 64)

té com a finalitat garantir una formació integral dels alumnes de manera que els permeti:
●

Assolir formació i maduresa tant intel·lectual com humana.

●

Adquirir coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i que afavoreixin,
alhora, la seva integració a la vida activa amb responsabilitat i competència.

●

Capacitar –los per accedir a l'educació superior.
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SOBRE EL CENTRE

L’IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears (d’ara endavant CTEIB) és un centre de creació
relativament recent (segons el Decret 63/2006, de 7 juliol, publicat en el BOIB núm. 99 del 15 de juliol
del 2006), que està ubicat al Poliesportiu Prínceps d'Espanya, al carrer del Gremi dels Forners, 4 del
Polígon Son Castelló del municipi de Palma, i que sorgeix com a resposta per atendre les necessitats dels
alumnes que han de compaginar la pràctica de l’esport d’alt nivell amb els estudis d’ESO, batxillerat o
cicles formatius.
Dins aquest context, els nostres alumnes corresponen a un d’aquests dos perfils:
●

Persones integrants dels grups de tecnificació de la Fundació per l’Esport Balear
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●

Esportistes destacats en competicions nacionals que han demanat a la Conselleria d’Educació ser
inclosos en els ensenyaments d’ESO, batxillerat o cicles formatius adaptats per a esportistes d’alt
nivell, amb resolució favorable.

L’ordenació dels ensenyaments a impartir en aquest centre és regulada per la Resolució de 2 de maig
del 2005 del director general de Planificació i Centres Educatius, i estan adaptats per a esportistes d’alt
nivell autonòmic dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en document publicat en el
BOIB núm. 80 del 26/5/2005.
En aquesta resolució s’especifiquen les característiques específiques dels ensenyaments i de
funcionament del centre:
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1. Els projectes curriculars de centre establiran orientacions metodològiques per a aquest model, les
quals respondran a les circumstàncies personals, socials i esportives de l’alumnat.
2. Els alumnes del centre disposen setmanalment i per assignatures el que s’anomenen tutories de
matèria. La tutoria de matèria és una hora setmanal que tots els professors dedicam als alumnes que
ho necessiten amb la finalitat de personalitzar al màxim la nostra implicació en el seu procés
d’aprenentatge. En aquest temps podem atendre els dubtes que ens presentin, podem requerir
l’alumne o alumnes que trobam que ho han de menester per fer-los una explicació suplementària o fer
pràctiques dels temes en què tenen més dificultats i, especialment, ens serveix per minimitzar les
mancances que ocasionen les faltes d’assistència causades per les diferents competicions en què han
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de participar durant el curs escolar, tant per preparar-los la tasca que els encomanam mentre són fora,
com per recuperar el que s’ha treballat durant aquest període o també per revisar la feina feta.
3. En aquest centre, els ensenyaments corresponents al batxillerat presenten dues possibilitats: o bé
cursar els dos cursos habituals (1r i 2n de batxillerat), o bé la modalitat que s’estructura en tres blocs.
Segons la LOE, al Bloc 1 s’imparteix la Llengua Catalana i Literatura I; al Bloc 2 es fa una hora de reforç
setmanal per repassar els continguts estudiats a 1r i també per anar avançant aspectes de l’assignatura
del curs següent; i al Bloc 3 s’imparteix l’assignatura Llengua i Literatura catalana II.
4. Pel que fa a la metodologia, prioritzam la feina a l’aula a fi de minimitzar la tasca que han de fer els
alumnes pel seu compte, ja que la forta càrrega d’entrenaments i competicions no els deixa gaire temps
per dedicar a l’estudi.
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5. Quant a l’avaluació, es flexibilitza davant circumstàncies documentalment justificades de caràcter
esportiu (assistència a competicions, concentracions, estades), la qual cosa suposarà modificar dates
d’exàmens, presentació de feines i d’altres.
6. Hi ha una estreta col·laboració entre l’equip educatiu i directiu del centre, els tècnics esportius
responsables i el tutor assignat per la Direcció General d’Esports.
2. COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT (MEMBRES, CÀRRECS, HORARIS, ÀREES DEL
DEPARTAMENT)
2.1. MEMBRES DEL DEPARTAMENT
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El Departament de Llengua Catalana i Literatura de l'IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes
Balears està format pels membres següents:
●

Catalina Torrens

●

Margarida Villaronga

●

Maria Francesca Sureda

Encara que formin part d’altres departaments, comptam també amb la col·laboració d’ altres professors
del centre que desenvoluparan tasques o funcions pròpies del departament de català. Es tracta de
Miquel Àngel Vidal Pons, del departament de Llengua i literatura castellanes, (que impartirà l’optativa
Literatura Universal) i d’alguns membres del departament d’orientació que ens faran suport dins l’aula
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amb els alumnes de necessitats educatives especials i també amb els que, per les seves circumstàncies
particulars, necessitin seguir el programa integrador PALIC.
2.2. DISTRIBUCIÓ DE FUNCIONS:

NOM

ÀREA

CURS I GRUP

TUTORIA
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CÀ

4tA
4tB

Catalina Torrens
Llengua i literatura

4tC

catalanes

2nA Batxillerat

4tB

2nB batxillerat
Bloc III
Llengua i literatura
Margarida Villaronga

catalanes i Cultura

Bloc II i Cultura

Clàssica

Clàssica a 3r ESO

Ca

30

3rA ESO
Maria Francesca
Sureda

3rB ESO
Llengua i literatura
catalanes

1rA Batxillerat

Bloc I

1rB Batxillerat
Bloc I

Miquel Àngel Vidal

Literatura universal

1r Batx. i Bloc I
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C

2.3. REUNIONS DEL DEPARTAMENT
Les reunions de departament es faran els dimecres a les 12 h. Donat el fet que durant aquest curs els
professors titulars de Llengua i Literatura catalanes no comparteixen nivells, dedicarem bona part de les
reunions a coordinar-nos amb els professors de suport per tal d’obtenir uns resultats òptims amb tots
aquells alumnes que presentin, per un motiu o altre, especial dificultat (alumnes amb dislèxia, amb
trastorn de dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat... ).
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A les reunions de departament tractarem també tots aquells altres aspectes que d’una manera o altra
estiguin relacionats amb la llengua catalana (organització d’actes amb motiu de la diada de Sant Jordi,
preparació de sortides didàctiques amb alumnes...) i també amb altres projectes de centre per als quals
la directiva ens demani col·laboració.
Després de cada avaluació valorarem de manera conjunta els resultats globals i prendrem, si cal, les
mesures pertinents per millorar-los.
Qualsevol decisió que prenguem a les reunions de coordinació, en aquest o altre sentit, quedarà
reflectida al llibre d'actes del departament.
3. EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I ESPAIS DEL DEPARTAMENT.
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El departament de Llengua i Literatura catalanes no disposa d’uns espais propis al centre. Les seves
necessitats d’emmagatzematge de materials diversos per fer servir amb els alumnes es cobreixen amb
dos armaris situats a una de les dues sales de professors. Pel que fa a espais de treball o de reunió no
disposam, com ja hem dit abans, de cap espai propi i hem de compartir les zones comunes amb la resta
de departaments que estan, si fa no fa, en la mateixa situació que nosaltres.
Com a regla general, les classes es fan a l’aula, tot i que reservam algunes sessions per anar a l’aula
d’informàtica per ensenyar als alumnes el funcionament del moodle, i també perquè es familiaritzin amb
els diversos recursos que ens ofereixen les noves tecnologies: s’han d’avesar a manejar adequadament
diferents tipus de diccionaris digitals i de correctors lingüístics i també s’han d’adaptar, en aquells casos
en què no hi tenguin pràctica, a la dinàmica de realitzar exercicis en línia.
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Algunes de les aules disposen de pissarres digitals, fet que ens permetrà avançar cap a un model
d’ensenyament més de caire digital i més adaptat, per tant, a les noves tendències. En aquelles aules
que no disposin de pissarres digitals, els professors podran fer servir els ordinadors d’aula amb els
canons pertinents (col·locats ja a les aules per facilitar-ne l’ ús) i també els carros amb els portàtils i els
chromebooks.
També podem aprofitar la sala d’actes del centre, de gran capacitat, quan ens interessi realitzar
activitats conjuntes de diversos grups o per visionar treballs en format audiovisual que hagin elaborat
els alumnes o els mateixos professors.
4. PROGRAMACIÓ ESO:
4.1. PROGRAMACIÓ 3r ESO
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4.1.1. OBJECTIUS GENERALS D’ETAPA:
L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els
permetin:
a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets amb respecte cap als altres,
practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els grups, exercitar-se en el diàleg
garantint 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.
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b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i feina 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 suposin discriminació entre homes i dones, així com qualsevol
manifestació de violència contra la dona.
d) Enfortir les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb
els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i
resoldre pacíficament els conflictes.
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e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit
crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica i responsable 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 conèixer i aplicar els mètodes per 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 d’aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
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h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en llengua catalana i en llengua
castellana, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de les seves
literatures.
i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.
j) Conèixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, així com la seva història
i el seu patrimoni artístic i cultural.
k) Valorar la diversitat de cultures i societats, i desenvolupar actituds de respecte envers la seva llengua,
les seves tradicions, els seus costums i el seu patrimoni artístic i cultural.
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l) Conèixer 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 afavorir el
desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la
seva diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels
éssers vius i el medi ambient, i contribuir a conservar-lo i millorar-lo.
m) Valorar, gaudir, interpretar críticament i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges
que emprin codis artístics, científics i tècnics amb la finalitat d’enriquir les possibilitats de comunicació
i d’expressió.
4.1.2. OBJECTIUS GENERALS D’ÀREA:
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La matèria de llengua catalana i literatura de l’educació secundària obligatòria té els objectius següents:
1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un mateix,
per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a l’entesa i la 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 llengua catalana per comunicar-se amb els
altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en la transformació dels coneixements), per
expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer
les necessitats individuals i socials.
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3. Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a
la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva
participació en les creacions culturals. A fi que sigui possible que, al final de l’educació secundària
obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament la llengua catalana.
4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la
informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats
informacions, opinions i sentiments diversos i per 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.
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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 les
finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements verbals i no verbals que intervenen en la
seva 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.
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9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes d’ús
lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i
correcció.
10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, 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. Cercar, 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 adoptar una visió personal i crítica
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13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre informació i per
produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.
14. Reflexionar, reconèixer 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’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació comunicativa.
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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...).
18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua catalana des de l’edat mitjana fins
a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva 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 afavorir
l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.
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4.1.3. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU.
La competència amb una correlació més directa amb les matèries lingüístiques és, òbviament, la
competència en comunicació lingüística, la qual es refereix a l’ús del llenguatge com a instrument
de comunicació oral i escrita. En conseqüència, és important que els alumnes treballin, per una
banda, la competència oral d’expressió i comprensió d’idees i d’opinions i, per una altra, la
competència escrita entesa com a producció.
Així, la competència en comunicació lingüística suposa parlar i escoltar, llegir i escriure, comprendre
i opinar. A partir d’aquests sis procediments, els continguts han d’anar dirigits a l’adquisició
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d’aquelles habilitats que configuren aquesta competència: comprensió de textos orals i escrits i
elaboració d’escrits —adequats al context— amb correcció gramatical, ortogràfica i precisió lèxica.
La competència en comunicació lingüística s’estructura en cinc dimensions. La primera, la
comprensió oral, està lligada, sobretot, a dos àmbits d’ús de la llengua: el de les relacions
interpersonals i el dels mitjans de comunicació. La segona, la comprensió escrita, concentra
destreses bàsiques per al tractament i la selecció de la informació, cabdals en la societat del
coneixement. La tercera i la quarta, l’expressió oral i l’expressió escrita, demanen l’ús de les
habilitats inherents a la producció de discursos orals i escrits diversos, cohesionats, coherents i
adequats a les diferents situacions comunicatives. La darrera dimensió, la interacció oral, està
lligada al respecte de les normes reguladores dels intercanvis comunicatius.
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Aquesta competència, que no és exclusiva de les matèries lingüístiques, s’ha de preveure a totes les
matèries. En altres paraules, ensenyar llengua és feina de tots els professors, que han de fer seu el
principi d’aconseguir que l’alumne assoleixi el nivell d’expressió i comprensió que és l’objectiu
darrer de cada etapa educativa. Perquè aquest objectiu es compleixi és essencial deixar clar que la
correcció ortogràfica, per exemple, es pot treballar i avaluar a qualsevol producció escrita.
La competència digital recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i habilitats, a més
de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i la comunicació en contextos i
amb eines propis de les tecnologies digitals. Esdevenen un nou camp per a la comunicació
imprescindible a les societats avançades.
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Així, saber llegir i escriure (competència lingüística), no es pot deslligar de saber cercar, seleccionar
i interpretar les informacions que arriben per suports digitals. Però també la competència digital
suposa la utilització d’aplicacions informàtiques per part dels professors i dels alumnes.
Ben entesa, la competència digital afavoreix la cooperació però també l’autoaprenentatge, motiu
central de la competència d’aprendre a aprendre, que s’entén com la consciència de les pròpies
capacitats i la gestió d’aquestes per al desenvolupament d’aprenentatges de forma autònoma.
Suposa partir dels coneixements previs i, amb la utilització dels recursos i mitjans a l’abast de
l’individu, desenvolupar nous aprenentatges i coneixements lingüístics que li permetin donar
resposta a les necessitats que se li presentin.
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Es pot afirmar que és l’objectiu darrer de totes les competències, ja que es tracta d’aconseguir que
l’alumne sigui capaç d’ampliar i aplicar els seus coneixements no tan sols en el món acadèmic, sinó
també en la resolució de situacions comunicatives de la vida quotidiana. És, per tant, un procés de
formació contínua que dóna respostes a societats en canvi permanent.
El professor de llengua ha de dissenyar activitats encaminades a aconseguir l’ús adequat i eficaç de
les fonts d’informació. S’han d’orientar els alumnes a la recerca selectiva d’informació, tant a partir
dels mitjans tradicionals com de les noves tecnologies que ajuden a l’aprenentatge autònom i a
l’enfocament reflexiu i estratègic de la llengua. Aquesta reflexió afavoreix l’adquisició d’uns
mecanismes que es poden traslladar a l’aprenentatge d’idiomes. És a dir, l’alumne ha d’entendre
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que els continguts gramaticals de què disposa en llengua catalana o castellana són el punt de partida
que li han de permetre ser competent en anglès o alemany, per exemple.
Aprendre llengua contribueix directament al desenvolupament de les competències socials i
cíviques, que es poden definir com el conjunt d’habilitats i destreses per a les relacions, la
convivència, el respecte i la capacitat d’entendre’s a les societats democràtiques, en el sentit que
aprendre llengua és aprendre a comunicar-se amb els altres, a negociar, a aproximar-se a altres
realitats. L’aprenentatge de llengües està vinculat, així, amb aquesta competència. L’ús de la llengua
i les seves varietats ajuda l’alumne a prendre consciència del seu lloc com a individu integrat dins
una societat regida per uns valors ètics i culturals que s’expressen mitjançant la paraula. Si
l’expressió és el mitjà que serveix per perpetuar usos discriminatoris i estereotips, aquesta
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competència estarà plenament adquirida en el moment en què els alumnes reflexionin sobre
aquests comportaments amb la finalitat d’eradicar-los. Entendre les dimensions multiculturals de
la nostra societat dins un món globalitzat també implica el reconeixement de les pròpies i de
l’aportació de la nostra cultura a l’entorn.
També les competències socials i cíviques suposen comprendre els codis de conducta i els usos
generalment acceptats a diferents societats i entorns, per exemple al món laboral. En aquest punt,
allò social convergeix amb la competència que té a veure amb el sentit d’iniciativa i l’esperit
emprenedor, que es pot definir, de forma sintètica, com l’habilitat de transformar les idees en actes
i que està relacionada amb qüestions com ara la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscos,
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l’habilitat per planificar i gestionar projectes amb la finalitat d’aconseguir objectius, l’aprofitament
de les oportunitats i la conscienciació sobre els valors ètics.
La comunicació eficaç, tant oral com escrita, que s’ha d’afavorir des de les matèries lingüístiques i
no lingüístiques, és la base de propostes didàctiques (per exemple, projectes) on els alumnes
utilitzen les habilitats lingüístiques adquirides per crear, explicar, convèncer, resoldre entrebancs,
analitzar críticament, avaluar i autoavaluar propostes pròpies i alienes, que es poden treballar tant
de forma individual com cooperativa. Els alumnes, així, adquireixen les eines que els han de
permetre ser agents de canvi en benefici de la societat.
Finalment, la competència que es refereix a la consciència i les expressions culturals ha de
permetre que els alumnes apreciïn, comprenguin i valorin de manera crítica les manifestacions
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culturals i artístiques, a la vegada que s’hi familiaritzen mitjançant el coneixement i el gaudi del
patrimoni cultural. Suposa el domini de les destreses necessàries per a l’expressió d’idees,
experiències o sentiments de forma creativa.
Amb la lectura de textos i obres completes d’intenció literària es desenvolupa la capacitat
d’entendre la producció artística, de saber-la analitzar per extreure’n temes i tòpics de validesa
universal i, en darrer terme, de crear-ne de pròpies a partir de les vivències i sentiments dels
alumnes. D’altra banda, convé relacionar la literatura amb altres disciplines artístiques i amb el
context sociocultural dels textos i dels autors.
En definitiva, la matèria de llengua catalana i literatura contribueix de forma essencial a l’adquisició
de pràcticament totes les competències clau. Òbviament, no totes tindran la mateixa presència als
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estàndards d’aprenentatge, però, fins i tot, una competència com la matemàtica es pot abordar a
les classes de llengua. Si bé és cert que aquesta darrera no es tracta de forma explícita a la matèria,
sí que té un paper rellevant, per exemple, a l’hora d’ajudar a entendre la complexitat de les
combinacions sintàctiques, ja que és necessari un raonament lògic al voltant del qual s’estructuren
les matèries científiques.
En les societats modernes, l’aprenentatge de llengües només té sentit si la seva finalitat és fer
ciutadans competents lingüísticament que puguin resoldre situacions i problemes de la vida
quotidiana. I això no s’aconsegueix amb un enfocament teòric centrat únicament en els continguts.
En aquest sentit, les competències clau han de ser el centre de la pràctica docent.
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4.1.4. CONTINGUTS, ORGANITZACIÓ, SEQÜENCIACIÓ I AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS
UNITAT 1
TEMPORITZACIÓ: 2 SETMANES
Continguts

Criteris d’avaluació

Introducció a cada un dels Conèixer els objectius de la unitat per
apartats que integren la unitat. mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Estàndards d’aprenentatge

Activa els coneixements previs
relaciona amb els objectius de la un
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Lectura. Fet d’armes (Pere Llegir els diferents tipus de text amb la
Calders)
fluïdesa i l’entonació adequades.

Comprendre les idees del text i ser
capaç d’exposar-les de manera clara i
precisa, tant oralment com per escrit,
amb la correcció formal que pertoca.

Llegeix els diferents tipus de textos d
unitat amb una pronúncia,
entonació i un ritme adequats.

Destria les idees principals de text
exposa de manera clara i ordenada
oralment com per escrit.

Ortografia. Vocalisme (A/E) / Conèixer i aplicar les normes del Identifica les neutralitzacions qu
Vocalisme (O/U)
vocalisme (A/ E i O/U)
produeixen en el vocalisme àton.
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Aplica de manera adequada tant en
dictats com de producció pròpia les
que regeixen l’ortografia de les voca
Lèxic. La derivació

Conèixer el procés de derivació de les
paraules i els diferents tipus
d’estructura que presenten.

Coneix el procés de creació d
paraules derivades i és capa
d’establir-ne l’estructura.

Llengua i ús. Les llengües Conèixer l’origen comú de les llengües Coneix i situa al mapa les lle
romàniques
romàniques i el seu procés de formació romàniques que es parlen actualmen
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Literatura. Poesia trobadoresca

Vocabulari. La casa

Gramàtica.
gramaticals

Reconèixer
i
comprendre
les
característiques, els temes i els
gèneres de la lírica medieval.
Usar i ampliar el vocabulari referit a
la casa.

Identifica les característiques, els te
els gèneres de la lírica medieval.

Amplia el vocabulari referit a la cas
sap utilizar evitant les interferèncie
d’altres llengües i el sap definir de
manera acurada.

Categories Conèixer les diferents categories Classifica els mots en cate
gramaticals i les característiques pròpies gramaticals i en fa un ús adequat i co
de cada una.
tenint en compte les particularitats d
una.
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Sintaxi.
L’oració
simple. Reconèixer les modalitats oracionals; Identifica les modalitats oracionals
Modalitats segons l’actitud de identificar
les
modalitats
que predominants en el diàleg que ha esc
l’emissor
predominen en un text o en una situació
comunicativa atenent a la intenció del
parlant.
Tipologia
textual.
propietats textuals

Les Entendre el que aporta a un text cada Sap destriar en un text els erro
una de les propietats textual.
coherència, cohesió, adequació i corr

Produir oralment i escriure textos amb Elabora textos orals i escrits
coherència, cohesió, adequació i coherència, cohesió, adequació i corr
correcció.
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Comprensió i expressió oral i Comprendre i elaborar textos orals i
escrita
escrits de tipologia diversa amb
coherència, cohesió, adequació i
correcció.

Destria les idees principals del textos
orals i escrits i és capaç de crearpropis amb la correcció que pertoca.

Treball en equip

Mostra una actitud emprenedora, ac
les errades quan s’autoavalua, perse
en les tasques de recuperació i partic
les activitats d’aprenentatge coopera

Mostrar iniciativa i perseverança a
l’hora d’afrontar els problemes i de
defensar opinions, i desenvolupar
actituds de respecte i col·laboració en el
treball en grup.
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Ús de les TIC

Conèixer i usar de forma responsable
les TIC, usar estratègies per tractar la
informació,
convertir-la
en
coneixement propi i aplicar-la a
diferents contextos i participació activa
en el procés d’aprenentatge.

Obté i organitza informació i us
recursos
digitals
amb
interè
responsabilitat.
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Consolidació
aprenentatges
aquesta unitat

dels Mobilitzar els aprenentatges assolits en
assolits en aquesta unitat per mitjà d’activitats per
avaluar el progrés individual.

Aprofita les activitats i hi aprof
per consolidar els aprenentatges

64

UNITAT 2.
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES
Continguts

Criteris d’avaluació

Introducció a cada un dels Conèixer els objectius de la unitat per

apartats que integren la unitat. mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Estàndards d’aprenentatge

Activa els coneixements previs
relaciona amb els objectius de la
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Lectura. El curiós incident del
gos a mitjanit (Mark Haddon)

Llegir els diferents tipus de text amb
la fluïdesa i l’entonació adequades.

Llegeix els diferents tipus de texto
la unitat amb una pronúncia,
entonació i un ritme adequats.

Comprendre les idees del text i ser
capaç d’exposar-les de manera clara
i precisa, tant oralment com per
escrit, amb la correcció formal que
pertoca.

Destria les idees principals de text
exposa de manera clara i ordenada
oralment com per escrit.
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Ortografia. L’accentuació

Usar correctament els accents en els
textos que s’elaboren.

Distingeix clarament entre mots
plans i esdrúixols.

Aplica de manera adequada tant en
dictats com de producció pròpia les
d’accentuació.
Lèxic. Paraules compostes

Conèixer el procés per formar
paraules noves per mitjà de la

Coneix el procés de creació d
paraules compostes.
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composició i també els diferents
tipus d’estructura que presenten les
paraules compostes.
Llengua i ús. Orígens de la Conèixer l’origen de la llengua.
llengua catalana
Reconeixer la base del llatí clàssic que
evolucionà en les llengües romàniques i
també la influència d’altres llengües.

És capaç d’establir-ne l’estructura
crear-ne de noves partint dels paràm
estudiats.

Reconeix la base del llatí clàssic
procés de formació de la llengua i
la influència de les altres lle
anteriors i posteriors al llatí qu
intervingut en aquest procés.
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Literatura. Ramon Llull

Comprendre les característiques de la
prosa medieval i conèixer la figura de
Ramon Llull.

Coneix la figura de Ramon
n’identifica les obres principals i va
seva contribució al procés de forma
la llengua i la literatura catalanes.

Vocabulari. Aliments i fruites

Usar i ampliar el vocabulari referit als
aliments i les fruites.

Amplia el vocabulari referit als
aliments i a les fruites , el sap utiliz
evitant les interferències d’altres
llengües i el sap definir de manera
correcta i acurada.
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Gramàtica.
Substantiu
adjectiu. Gènere i nombre

i Conèixer la flexió de gènere i nombre
del nom i de l’adjectiu.

Sintaxi. Modalitats de l’oració Reconèixer les modalitats oracionals;
segons el predicat
identificar
les
modalitats
que
predominen en un text o en una
situació comunicativa atenent el seu
predicat.

Canvia el gènere i el nombre dels nom
i dels adjectius tenint en compte l
variacions formals que aquest can
suposa.

Coneix les característiques d
modalitats oracionals atenent e
predicat.

Identifica les modalitats ora
predominants en el diàleg que ha e
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Tipologia
textual.
argumentatius

Textos Identificar les característiques i
l’estructura dels textos argumentatius.
Redactar un text argumentatiu

Comprensió i expressió oral i Comprendre i elaborar textos orals i
escrita
escrits de tipologia diversa amb
coherència, cohesió, adequació i
correcció.

Identifica les característiqu
l’estructura dels textos argument
Redacta amb
argumentatius.

correcció

un

Destria les idees principals del textos
orals i escrits i és capaç de crearpropis amb la correcció que pertoca.
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Treball en equip

Mostrar iniciativa i perseverança a
l’hora d’afrontar els problemes i de
defensar opinions, i desenvolupar
actituds de respecte i col·laboració en
el treball en grup.

Mostra una actitud emprene
accepta les errades quan s’autoa
perservera en les tasques de recup
i participa en les activitats d’aprenen
cooperatiu.
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Ús de les TIC

Consolidació
aprenentatges
aquesta unitat

dels
assolits en

Conèixer i usar de forma responsable
les TIC, usar estratègies per tractar la
informació,
convertir-la
en
coneixement propi i aplicar-la a
diferents contextos i participació
activa en el procés d’aprenentatge.

Obté i organitza informació i us
recursos digitals amb inter
responsabilitat.

Mobilitzar els aprenentatges assolits
en aquesta unitat per mitjà
d’activitats per avaluar el progrés
individual.

Aprofita les activitats i hi aprofunde
consolidar els aprenentatges.
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UNITAT 3.
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES

Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge
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Introducció a cada un dels Conèixer els objectius de la unitat per
apartats que integren la unitat. mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Activa els coneixements previs
relaciona amb els objectius de la un

Lectura.
La
caputxeta
vermella/Els tres porquets
(James Finn Garner)

Llegeix els diferents tipus de texto
unitat amb una pronúncia,
entonació i un ritme adequats.

Llegir els diferents tipus de text amb
la fluïdesa i l’entonació adequades.
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Ortografia. Dièresi

Comprendre les idees del text i ser
capaç d’exposar-les de manera clara
i precisa, tant oralment com per
escrit, amb la correcció formal que
pertoca.

Destria les idees principals de tex
exposa de manera clara i ordenad
oralment com per escrit.

Usar correctament la dièresi en els
textos que s’elaboren.

Aplica de manera adequada les reg
dièresi tant en textos dictats
creació pròpia.
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Lèxic. Sinonímia i antonímia Comprendre
els
conceptes
de
/Polisèmia i homonímia
sinonímia, antonímia, polisèmia i
homonímia i identificar els sinònims i
antònims i les paraules polisèmiques i
homònimes en un text.

Comprèn els conceptes de sino
d’antonímia.

Identifica els sinònims i antònim
text.
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Llengua i ús. Els territoris de Conèixer els diferents territoris en
parla catalana
l’àmbit europeu on la llengua catalana
és la llengua pròpia i les circumstàncies
particulars de la llengua en cada un
d’aquests territoris.

Coneix els diferents territoris on
la llengua catalana com a llengua

Sap identificar-los en un mapa.

Coneix quina és la situació actu
llengua (legal i d’ús real) a c
d’aquests territoris.
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Literatura. Les quatre Grans Entendre
el
context
en
què
Cròniques
s’escrigueren les Quatre Grans
Cròniques i conèixer les característiques
que les defineixen.

Coneix les característiques bàsi
les Cròniques de Jaume I, Bernat
Ramon Muntaner i Pere el Cerim

Sap contextualitzar-les en l’en
què foren escrites.
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Vocabulari. Animals

Usar i ampliar el vocabulari referit als
animals.

Gramàtica. Els determinants (I) Entendre la funció dels determinants
Articles,
demostratius, com a acompanyants del nom i conèixer
possessius i numerals
les diferents formes i usos dels articles,
demostratius, possessius i numerals.

Amplia el vocabulari referit als ani
el sap utilizar evitant les interferèn
d’altres llengües i el sap definir de
manera correcta i acurada.

Defineix el concepte de determina
seves classes.
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Usa amb correció en activitats prep
i en textos de creació propia les dif
formes dels articles, demost
possessius i numerals
Sintaxi. Els sintagmes.

Tipologia
instructius

textual.

Identificar els diferents tipus
sintagmes i la seva estructura.

Textos Identificar les característiques
l’estructura dels textos instructius.

de

Coneix els diferents tipus de sin
n’identifica l’estructura i en sap c
seguint els models analitzats.

i

Identifica
les
característiq
l’estructura dels textos instructiu
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Redactar un text instructiu

Comprensió i expressió oral i Comprendre i elaborar textos orals i
escrita
escrits de tipologia diversa amb
coherència, cohesió, adequació i
correcció.

Redacta amb
instructius.

correcció

u

Destria les idees principals del texto
orals i escrits i és capaç de crear-ne d
amb la correcció que pertoca.
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Ús de les TIC

Treball en equip

Conèixer i usar de forma responsable
les TIC, usar estratègies per tractar la
informació,
convertir-la
en
coneixement propi i aplicar-la a
diferents contextos i participació
activa en el procés d’aprenentatge.

Obté i organitza informació i usa
recursos digitals amb interè
responsabilitat.

Mostrar iniciativa i perseverància a
l’hora d’afrontar els problemes i de
defensar opinions, i desenvolupar
actituds de respecte i col·laboració en el
treball en grup.

Mostra una actitud emprenedora,
les errades quan s’autoavalua, per
en les tasques de recuperació i part
les activitats d’aprenentatge cooper
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Consolidació
aprenentatges
aquesta unitat

dels Mobilitzar els aprenentatges assolits en
assolits en aquesta unitat per mitjà d’activitats per
avaluar el progrés individual.

Aprofita les activitats i hi aprofun
consolidar els aprenentatges.

UNITAT 4.
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge
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Introducció a cada un dels
apartats que integren la
unitat.

Lectura. El riu i la barca
(Mercè Rodoreda)

Conèixer els objectius de la unitat
per mitjà de la cerca d’informació
sobre el tema i una posada oral en
comú a l’aula per activar els
coneixements previs i preveure les
dificultats d’aprenentatge.
Llegir els diferents tipus de text amb
la fluïdesa i l’entonació adequades.

Activa els coneixements prev
relaciona amb els objectius de la

Llegeix els diferents tipus de texto
unitat amb una pronúncia, una en
i un ritme adequats.

85

Comprendre les idees del text i ser
capaç d’exposar-les de manera clara
i precisa, tant oralment com per
escrit, amb la correcció formal que
pertoca.
Ortografia.
oclusives

Consonants Usar correctament les consonants
oclusives en els textos que s’elaboren.

Lèxic. Locucions i frases fetes

Valorar el sentit lingüístic de les
locucions i les frases fetes i investigar

Destria les idees principals de te
exposa de manera clara i ordena
oralment com per escrit.

Aplica de manera adequada les
les consonants oclusives tant e
dictats com de creació pròpia.

Valora el sentit lingüístic de les lo
frases fetes i entén el seu sentit f

86

el significat de les frases fetes que no
coneix.

Investiga el significat de les lo
frases fetes que no coneix.
Llengua i ús. Breu història de
la llengua catalana

Conèixer la història de la llengua
catalana des dels seus orígens fins a
l’actualitat.

Coneix les diferents etapes de la
de la llengua i les caracte
bàsiques de cada una.

87

Literatura.
Literatura
religiosa i moralitzant

Conèixer la prosa religiosa i
moralitzant del segle XIV i identificar
les característiques de l’obra dels seus
autors més destacats.

Coneix les característiques bàsiqu
obres de Sant Vicent Ferrer,
Eiximenis i Ans lm Turmeda

Sap contextualitzar-les en l’entor
foren escrites.

88

Vocabulari.
geogràfics
climàtics

Accidents Usar i ampliar el vocabulari referit als
fenòmens accidents geogràfics i fenòmens
climàtics.

Amplia el vocabulari referit als acc
geogràfics i fenòmens climàtics, el
utilizar evitant les interferències d
llengües i el sap definir de manera
correcta i acurada.

Gramàtica. Els determinants Diferenciar la informació que aporten
(II) Quantitatius, indefinits, al nom els determinants quantitatius,
interrogatius i exclamatius
indefinits, interrogatius i exclamatius.

Identifica els determinants quan
indefinits, interrogatius i exclamatiu

i

89

Utilitzar-los amb correcció
l’elaboració de textos

Sintaxi. El sintagma nominal.

en

Identificar l’estructura del sintagma
nominal, el subjecte el·líptic i les
oracions impersonals.

Usa
els
determinants
quan
indefinits, interrogatius i exclama
manera correcta en textos preparats
producció pròpia.

Analitza l’estructura dels s
nominals i és capaç de crear-ne
partint dels paràmetres estudiats.

Identifica les oracions amb subject
i les oracions impersonal i en sap
noves.

90

Tipologia textual.
descriptius

Textos Identificar les característiques
l’estructura dels textos descriptius.

i Identifica les característiques i l’e
dels textos descriptius.

Redactar un text descriptiu

Comprensió i expressió oral i Comprendre i elaborar textos orals i
escrita
escrits de tipologia diversa amb
coherència, cohesió, adequació i
correcció.

Redacta amb correcció un text descr

Destria les idees principals del text
orals i escrits i és capaç de crear-ne d
amb la correcció que pertoca.

91

Treball en equip

Mostrar iniciativa i perseverança a
l’hora d’afrontar els problemes i de
defensar opinions, i desenvolupar
actituds de respecte i col·laboració en el
treball en grup.

Ús de les TIC

Conèixer i usar de forma responsable Obté i organitza informació i usa els
les TIC, usar estratègies per tractar la digitals amb interès i responsabilitat
informació,
convertir-la
en
coneixement propi i aplicar-la a
diferents contextos i participació activa
en el procés d’aprenentatge.

Mostra una actitud emprenedora, ac
errades quan s’autoavalua, perserve
tasques de recuperació i particip
activitats d’aprenentatge cooperatiu

92

Consolidació dels aprenentatges Mobilitzar els aprenentatges assolits en Aprofita les activitats i hi aprofun
assolits en aquesta unitat
aquesta unitat per mitjà d’activitats per consolidar els aprenentatges.
avaluar el progrés individual.

UNITAT 5.
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge

93

Introducció a cada un dels Conèixer els objectius de la unitat per Activa els coneixements previs i els
apartats que integren la unitat.
mitjà de la cerca d’informació sobre el amb els objectius de la unitat.
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Lectura. El viatge (Primo Levi)

Llegir els diferents tipus de text amb
la fluïdesa i l’entonació adequades.

Llegeix els diferents tipus de text
unitat amb una pronúncia, una ento
ritme adequats.

94

Comprendre les idees del text i ser
capaç d’exposar-les de manera clara
i precisa, tant oralment com per
escrit, amb la correcció formal que
pertoca.

Destria les idees principals de text i l
de manera clara i ordenada tant
com per escrit.

Ortografia. Les grafies G/J – Usar correctament les consonants G/J – Aplica de manera adequada les reg
TG/TJ – TX/IG
TG/TJ – TX/IG en els textos que consonants G/J – TG/TJ – TX/IG tant
s’elaboren.
dictats com de creació pròpia.
Lèxic. Camps semàntics i famílies
de paraules.

Agrupa mots per camps semàntics

95

Reconèixer el criteri que lliga el
grup de mots que formen un camp
semàntic.

Reconeix l’hiperònim i l’hipònim d
camp semàntic.

Reconèixer el criteri que lliga el
grup de mots que formen una
familia de paraules

Agrupa mots per famílies de parau

Reconeix l’hiperònim i l’hipònim d
semàntic.

96

Llengua i ús. Dialectes geogràfics Entendre el concepte de varietat
de la llengua catalana
geogràfica i conèixer els principals
dialectes geogràfics de la llengua
catalana.

Valora la riquesa que suposa per a
llengua la variació geogràfica.

Identificar a grans trets textos orals
pertanyents a aquests dialectes.

Literatura. Narrativa cavalleresca

Reconèixer les diferències entre llibre
de cavalleries i novel·la cavalleresca.
Recon

Entén i explica les diferències entr
de cavalleries i novel·la cavalleresc

97

Conèixer
les
característiques,
l’estructura i l’argument de Curial e
Güelfa i Tirant lo Blanc.
Vocabulari. La ciutat

Gramàtica. L’adverbi
locucions adverbials

Usar i ampliar el vocabulari referit a
la ciutat.

i

Coneix les característiques, l’est
l’argument de l’obra Tirant lo Blan

Amplia el vocabulari referit a la ciuta
utilizar evitant les interferències
llengües i el sap definir de manera c
i acurada.

les Entendre la funció dels adverbis i les Coneix els adverbis i les locucions ad
locucions adverbials en una oració, i les seves classes.

98

conèixer-ne els diferents tipus i Els utilitza de manera adequada en t
utilitzar-los de manera correcta en tipología diversa.
l’elaboració de textos.

Sintaxi. El sintagma verbal i els Conèixer l’estructura del sintagma Identifica els diferents compleme
complements del verb.
verbal i els complements que en formen verb en oracions de caire divers.
part.
Tipologia
expositius

textual.
Textos Identificar les característiques i Identifica les característiques i l’e
o
explicatius l’estructura dels textos expositius o dels textos expositius o explicatius.
explicatius.

99

Redactar un text expositiu o explicatiu.

Redacta amb correcció un text ex
explicatiu.

Comprensió i expressió oral i Comprendre i elaborar textos orals i Destria les idees principals del text
escrita
escrits de tipologia diversa amb orals i escrits i és capaç de crear-ne
coherència, cohesió, adequació i amb la correcció que pertoca.
correcció .

100

Ús de les TIC

Conèixer i usar de forma responsable
les TIC, usar estratègies per tractar la
informació,
convertir-la
en
coneixement propi i aplicar-la a
diferents contextos i participació
activa en el procés d’aprenentatge.

Obté i organitza informació i us
recursos digitals amb interè
responsabilitat.

Treball en equip

Mostrar iniciativa i perseverança a
l’hora d’afrontar els problemes i de
defensar opinions, i desenvolupar
actituds de respecte i col·laboració en
el treball en grup.

Mostra una actitud emprenedora, a
les errades quan s’autoavalua, perse
en les tasques de recuperació i parti
les activitats d’aprenentatge cooper

101

Consolidació dels aprenentatges Mobilitzar els aprenentatges assolits en
assolits en aquesta unitat
aquesta unitat per mitjà d’activitats per
avaluar el progrés individual.

Aprofita les activitats i hi aprofu
consolidar els aprenentatges.

102

UNITAT 6
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES

Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatg

103

Introducció a cada un dels Conèixer els objectius de la unitat per
apartats que integren la unitat.
mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.
Lectura. Espanyoles a
“moritas” a Madrid
Goytisolo)

París, Llegir els diferents tipus de text amb la
(Juan fluïdesa i l’entonació adequades.

Activa els coneixements pr
relaciona amb els objectius de l

Llegeix els diferents tipus de tex
unitat amb una pronúncia, una en
un ritme adequats.

104

Comprendre les idees del text i ser
capaç d’exposar-les de manera clara i
precisa, tant oralment com per escrit,
amb la correcció formal que pertoca.

Destria les idees principals de t
exposa de manera clara i orden
oralment com per escrit.

Ortografia.
Les
fricatives Usar correctament les consonants
alveolars (s/ss/c/ç/z) / La lletra H) fricatives alveolars en els textos que
s’elaboren.

Aplica de manera adequada le
les consonants fricatives alveol
textos dictats com de creació pr

Usar correctament la lletra hac en els
textos que s’elaboren.

Aplica de manera adequada les
lletra hac tant en textos dicta
creació pròpia.

105

Lèxic. L’habilitació / La metonímia Entendre els conceptes d’habilitació i de Identifica en un text mots creats pe
metonímia
i
utilitzar
ambdós l’habilitació i la metonímia.
procediments en el procés de creació
de mots .
Utilitza ambdós procediments
preparats o de creació pròpia.
Llengua

i

ús.

Registres Entendre el concepte de registre i Entén el concepte de registre i els
conèixer els criteris que determinen el en determinen l’ús.
seu ús.

106

Identifica els diferents registres de la Explica les característiques dels
llengua en situacions comunicatives registres de la llengua.
diverses

Identifica en textos de tipologia
registre del qual fan ús.

Literatura. El Dolce Stil Nuovo i Identificar els trets que caracteritzen el Coneix els trets que caracteritzen e
Ausiàs March
Dolce Stil Nuovo.
Nuovo.
Conèixer l’estil i l’obra d’Ausiàs March.

Reconeix la importància de l’ob
March per a la poesia catalana.

107

En coneix l’obra i sap analitzar e
destacats que la caracteritzen.

Vocabulari. Bellesa i moda

Usar i ampliar el vocabulari referit a
la bellesa i la moda.

Gramàtica. Les preposicions

Entendre la funció de les preposicions Entén la funció de les preposicions.
en una oració, conèixer-ne els diferents

Amplia el vocabulari referit a la b
moda, el sap utilizar evitant les
interferències d’altres llengües i e
definir de manera correcta i acur

108

tipus i utilitzar-los de manera correcta Les usa de manera correcta en text
en l’elaboració de textos.
preparats i de creació propia.
Sintaxi. Atribut, predicatiu
complement agent.
Tipologia
narratius.

textual.

i Identificar l’atribut, el predicatiu i el
complement agent en oracions simples.

Textos Identificar les característiques
l’estructura dels textos narratius

i

Reconeix l’atribut, el predi
complement agent en oracions
Identifica les característiques i
dels textos narratius.

109

Redactar un text narratiu.

Comprensió i expressió oral i Comprendre i elaborar textos orals i
escrita
escrits de tipologia diversa amb
coherència, cohesió, adequació i
correcció.

Redacta amb correcció un text

Destria les idees principals del te
orals i escrits i és capaç de crear-ne
amb la correcció que pertoca.

110

Ús de les TIC

Conèixer i usar de forma responsable les Obté i organitza informació i usa
TIC, usar estratègies per tractar la digitals amb interès i responsabilita
informació, convertir-la en coneixement
propi i aplicar-la a diferents contextos i
participació activa en el procés
d’aprenentatge.

Treball en equip

Mostrar iniciativa i perseverança a l’hora
d’afrontar els problemes i de defensar
opinions, i desenvolupar actituds de
respecte i col·laboració en el treball en
grup.

Mostra una actitud emprenedora,
errades quan s’autoavalua, perse
tasques de recuperació i partic
activitats d’aprenentatge cooperati

111

Consolidació dels aprenentatges Mobilitzar els aprenentatges assolits en
assolits en aquesta unitat
aquesta unitat per mitjà d’activitats per
avaluar el progrés individual.

Aprofita les activitats i hi apro
consolidar els aprenentatges.

112

UNITAT 7.
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentat

113

Introducció a cada un dels Conèixer els objectius de la unitat per
apartats que integren la unitat.
mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Lectura. La paraula justa (Eva
Llobet i Martí)

Activa els coneixements pr
relaciona amb els objectius de l

Llegir els diferents tipus de text amb

Llegeix els diferents tipus de te

la fluïdesa i l’entonació adequades.

unitat amb una pronúncia, una e
un ritme adequats.

114

Comprendre les idees del text i ser

Destria les idees principals de

capaç d’exposar-les de manera clara

exposa de manera clara i orde

i precisa, tant oralment com per

oralment com per escrit.

escrit, amb la correcció formal que
pertoca.
Ortografia. Les consonants nasals Usar correctament les consonants
(M/N)/ Les consonants laterals nasals en els textos que s’elaboren.
(L/L·L/LL)

Aplica de manera adequada les
consonants nasals tant en te
com de creació pròpia.

115

Usar correctament les consonants
laterals en els textos que s’elaboren.

Lèxic. Neologismes

Reconèixer
els
neologismes,
identificar la seva procedència i el
seu procés d’adaptació a la llengua
catalana.

Aplica de manera adequada les
consonants laterals tant en te
com de creació pròpia.
Reconeix els neologismes.

Identifica la seva procedència i
com s’adapten a la llengua catala

116

Llengua i ús. L’estàndard

Entendre el concepte d’estàndard i
la seva funció.

Coneix els motius que deter
necessitat d’un estàndard p
pervivència de la llengua.

Coneix i usa el model estànd
llengua en els textos de producci

117

Literatura. Humanisme i Bernat
Metge /Jaume Roig

Conèixer l’època d’esplendor de la
llengua amb l’expansió mediterrània
i la importància de la Cancelleria
Reial.
Conèixer la vida i l’obra de Bernat
Metge i valorar la seva contribució a la
introducció de l’Humanisme a la
cultura catalana.

Coneix l’època d’esplendor i expa
llengua i reconeix la importàn
Cancelleria Reial.

Explica la vida de Bernat Metge, n’i
les obres principals i valora la seva
a la introducció de l’Humanisme a l
catalana.

118

Vocabulari. Malalties, metges i
medicaments

Usar i ampliar el vocabulari referit a
malalties, metges i medicaments.

Amplia el vocabulari referit a
metges i medicaments, el sap uti
les interferències d’altres llengü
definir de manera correcta i acura

Gramàtica. Les conjuncions / Les
interjeccions

Entendre la funció de les conjuncions,
conèixer-ne els diferents tipus i
utilitzar-les de manera correcta en
l’elaboració de textos.

Entén la funció de les preposicion
Les usa de manera correcta
preparats i de creació pròpia.

119

Sintaxi.
Complement Identificar
el
complement
circumstancial i complement de circumstancial i el complement de
règim verbal.
règim verbal en oracions simples.
Tipologia
dialogats.

textual.

Textos Identificar les característiques
l’estructura dels textos dialogats.
Redactar un text dialogat.

i

Les usa de manera correcta
preparats i de creació propia.

Identifica les característiques i
dels textos dialogats.
Redacta amb correcció un text

120

Comprensió i expressió oral i Comprendre i elaborar textos orals i
escrita
escrits de tipologia diversa amb
coherència, cohesió, adequació i
correcció.
L’exposició oral. Característiques
de l’exposició oral i preparació
d’una exposició sobre un tema
concret.

Destria les idees principals del te
orals i escrits i és capaç de crear-n
amb la correcció que pertoca.

Reconèixer les característiques de
l’exposició oral.

Reconeix les característiques de
oral.

Elaborar una exposició oral partint de
les pautes estudiades.

Prepara una exposició oral par
pautes estudiades i l’exposa
professora i els companys de clas

121

Ús de les TIC

Conèixer i usar de forma responsable
les TIC, usar estratègies per tractar la
informació,
convertir-la
en
coneixement propi i aplicar-la a
diferents contextos i participació
activa en el procés d’aprenentatge.

Obté i organitza informació i
recursos digitals amb int
responsabilitat.

Treball en equip

Mostrar iniciativa i perseverança a
l’hora d’afrontar els problemes i de
defensar opinions, i desenvolupar
actituds de respecte i col·laboració en
el treball en grup.

Mostra una actitud emprenedora
errades quan s’autoavalua, perse
tasques de recuperació i partic
activitats d’aprenentatge coopera

122

Consolidació dels aprenentatges Mobilitzar els aprenentatges assolits en
assolits en aquesta unitat
aquesta unitat per mitjà d’activitats per
avaluar el progrés individual.

Aprofita les activitats i hi apro
consolidar els aprenentatges.

UNITAT 8
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES
Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenenta

123

Introducció a cada un dels apartats Conèixer els objectius de la unitat per
que integren la unitat.
mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Activa els coneixements previs i
amb els objectius de la unitat.

Lectura. El cor pelut del nigromant
(J.K Rowling)

Llegeix els diferents tipus de t
unitat amb una pronúncia, una en
ritme adequats.

Llegir els diferents tipus de text amb la
fluïdesa i l’entonació adequades.

124

Comprendre les idees del text i ser
capaç d’exposar-les de manera clara i
precisa, tant oralment com per escrit,
amb la correcció formal que pertoca.

Destria les idees principals de
exposa de manera clara i ord
oralment com per escrit.

Ortografia. Les grafies B/V / Les Usar correctament les grafies B/V en els
consonants vibrants (R/RR)
textos que s’elaboren.

Aplica de manera adequada les
grafies B/V tant en textos dict
creació pròpia.

Usar correctament les consonants
vibrants en els textos que s’elaboren.

Aplica de manera adequada les
consonants vibrants tant en te
com de creació pròpia.

125

Lèxic. Paraules tabú i eufemismes

Entendre els conceptes de paraula tabú
i eufemisme i ser capaç d’identificar-los
en textos de tipologia diversa.

Identifica en textos preparats pa
eufemismes.
És capaç d’escriure utilitzant
segons el registre del text.

Llengua i ús. Bilingüisme i diglòssia. Diferenciar
entre
Normativització i normalització bilingüisme, diglòssia.

plurilingüisme,

Coneix i entén les diferènc
plurilingüisme, bilingüisme i di
aplica al cas concret de la llengua

126

Entendre
la
diferència
entre
normalització i normativització d’una
llengua i aplicar aquests conceptes al
cas concret de la llengua catalana.
Literatura.
(Renaixement,
Neoclassicisme)

Decadència Conèixer la literatura de
Barroc
i Decadència (segles XVI, XVII i XVIII).

la

Distingeix els conceptes de no
normativització i els aplica
correcta al cas de la llengua cata

Reconeix les característiques del
corrents estètics de la D
(Renaixement, Barroc i Neoclassic

127

Coneix alguns dels seus a
representatius i les seves obr
identificar les característiqu
d’aquest període.
Vocabulari. Parts del cos, aspecte Usar i ampliar el vocabulari referit a
físic, caràcter i estats d’ànim
les parts del cos, l’aspecte físic, el
carácter i l’estat d’ànim.

Amplia el vocabulari referit a le
cos, l’aspecte físic, el carácte
d’ànim., el sap utilizar e
interferències d’altres llengüe
definir de manera correcta i acu

128

Gramàtica. El verb

Sintaxi. Anàlisi sintàctica.

Entendre la morfologia pròpia del
verb.

Conjuga correctament el present
de subjuntiu irregulars.

Conèixer la conjugació completa dels
verbs regulars

Coneix i identifica els diferents te
que formen la conjugació dels ve

Analitzar
sintàcticament
simples de tipologia diversa.

oracions

Analitza sintàcticament oraci
de tipologia diversa

129

Tipologia
predictius

textual.

Textos Identificar les característiques
l’estructura dels textos predictius.

i

Redactar un text predictiu.

Comprensió i expressió oral i Comprendre i elaborar textos orals i
escrita
escrits de tipologia diversa amb
coherència, cohesió, adequació i
correcció.

Identifica les característiques
dels textos predictius.

Redacta amb correcció un text

Destria les idees principals del t
orals i escrits i és capaç de crear-n
amb la correcció que pertoca.
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Ús de les TIC

Conèixer i usar de forma responsable
les TIC, usar estratègies per tractar la
informació,
convertir-la
en
coneixement propi i aplicar-la a
diferents contextos i participació
activa en el procés d’aprenentatge.

Obté i organitza informació i usa
digitals amb interès i responsabi

Treball en equip

Mostrar iniciativa i perseverança a
l’hora d’afrontar els problemes i de
defensar opinions, i desenvolupar
actituds de respecte i col·laboració en
el treball en grup.

Mostra una actitud emprenedo
les errades quan s’autoavalua, p
les tasques de recuperació i par
activitats d’aprenentatge cooper
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Consolidació dels aprenentatges Mobilitzar els aprenentatges assolits en
assolits en aquesta unitat
aquesta unitat per mitjà d’activitats per
avaluar el progrés individual.

Aprofita les activitats i hi apro
consolidar els aprenentatges.
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UNITAT 9.
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES

Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatg
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Introducció a cada un dels Conèixer els objectius de la unitat per
apartats que integren la unitat.
mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Activa els coneixements pr
relaciona amb els objectius de la
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Lectura. Poesia (Autors diversos)

Llegir els diferents tipus de text amb la
fluïdesa i l’entonació adequades.

Llegeix els diferents tipus de text
unitat amb una pronúncia, una ento
ritme adequats.

Comprendre les idees del text i ser
capaç d’exposar-les de manera clara
i precisa, tant oralment com per
escrit, amb la correcció formal que
pertoca.

Destria les idees principals de
exposa de manera clara i orden
oralment com per escrit.
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Ortografia. L’apòstrof i les Usar correctament l’apòstrof, les
contraccions / El guionet contraccions i el guionet en els textos
que s’elaboren.

Aplica de manera adequada le
l’apòstrof, les contraccions i el g
en textos dictats com de creació

Lèxic. La formació del lèxic. Conèixer els diferents procediments de
Paraules patrimonials i cultismes formació de paraules en una llengua.

Coneix les diferents maneres
mots nous en una llengua.

Distingir entre mots patrimonials i
cultismes.

Entén la diferència entre
conceptes i destria, en un tex
patrimonials dels cultismes
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Llengua i ús. La repressió de la Conèixer les diferents circumstàncies
llengua catalana
per les quals la llengua catalana ha
estat objecte de repressió i avaluar-ne
les conseqüències d’aquest fet.

Entén el procés de repressió d
estat objecte la llengua cata
motivacions que l’han provocat.

Literatura. La Renaixença.

Coneix les causes de la Rena
programa que dugueren a
intel·lectuals que la impulsaren.

Comprendre
el
concepte
de
Renaixença i l’obra dels seus autors
més representatius.
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Coneix les característiques bàsi
obres de Jacint Verdaguer, Na
Àngel Guimerà.

Vocabulari. Insults en català Identificar diferents maneres d’insultar
/Barbarismes
en català defugint els barbarismes que
s’utilitzen sovint per interferència del
castellà.

Utilitza els insults genuïns de
catalana tot evitant la interferèn
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Conèixer la forma correcta que
correspon als barbarismes aque avui
dia són d’ús més corrent.
Gramàtica. Pronoms forts i febles

Substitueix els barbarismes
corrent per les formes
corresponents.

Conèixer els pronoms forts i les seves
diferents formes.

Identifica els pronoms forts i els u
correció en textos preparats
d’elaboració propia.

Conèixer els pronoms febles i les seves
diferents formes.

Coneix els pronoms febles i els rel
els diferents complements del
substitueixen.
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Substitueix de manera adeq
complements verbals d’una o
pronoms febles que pertoquen.
Sintaxi. L’oració composta.

Tipologia textual. Textos poètics.

Reconèixer l’oració composta per
coordinació,
subordinació
o
juxtaposició.
Identificar les característiques
l’estructura dels textos poètics.

i

Identifica les oracions compostes i
classificar-les en coordinades, subo
juxtaposades.
Identifica les característiques i
dels textos poètics.
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Elaborar un text poètic.

Comprensió i expressió oral i Comprendre i elaborar textos orals i
escrita
escrits de tipologia diversa amb
coherència, cohesió, adequació i
correcció.

Redacta amb correcció un text p

Destria les idees principals del te
orals i escrits i és capaç de crear-ne
amb la correcció que pertoca.
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Ús de les TIC

Conèixer i usar de forma responsable Obté i organitza informació i usa e
les TIC, usar estratègies per tractar la digitals amb interès i responsabilita
informació,
convertir-la
en
coneixement propi i aplicar-la a
diferents contextos i participació activa
en el procés d’aprenentatge.

Treball en equip

Mostrar iniciativa i perseverança a
l’hora d’afrontar els problemes i de
defensar opinions, i desenvolupar
actituds de respecte i col·laboració en el
treball en grup.

Mostra una actitud emprenedora,
errades quan s’autoavalua, perser
tasques de recuperació i partic
activitats d’aprenentatge cooperati
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Consolidació dels aprenentatges Mobilitzar els aprenentatges assolits en Aprofita les activitats i hi aprof
assolits en aquesta unitat
aquesta unitat per mitjà d’activitats per consolidar els aprenentatges.
avaluar el progrés individual.

4.1.5. TEMPORITZACIÓ
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1a avaluació

Unitats 1, 2 i 3

2a avaluació

Unitats 4, 5 i 6

3a avaluació

Unitats 7, 8 i 9

4.1.6. LECTURES
D’una llista de deu, els alumnes n’han de triar tres, una per trimestre:
1. Desconeguts.- David Lozano. Ed. Edebé
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2. No i jo.- Delphine de Vigan. Ed. 62. La butxaca
3. La pell de la memòria.- Jordi Sierra i Fabra. Ed. Baula.
4. Paraules emmetzinades.- Maite Carranza. Ed. Edebé.
5. Rut sense hac.- Murial Villanueva i Perarnau. Ed. 62
6. Tu ets la nit.- Francesc Miralles. Ed. 62. Fanbooks
7. Veritat.- Care Santos. Edebé.
8. Un hivern a Zerolàndia.- Paola Predicatori. E. Bromera
9. La filla estrangera.- Najat El Hachmi. Ed. 62. La butxaca
10. Cap lloc segur.- Deborah Ellis. Ed. Baula.
4.1.7. ASPECTES METODOLÒGICS

145

●

Dins un aprenentatge competencial, la metodologia ha de ser de caràcter actiu i
contextualitzat, fomentant el grau de participació dels alumnes i possibilitant l’adquisició i
l’ús dels coneixements en situacions reals. És així com els alumnes comprendran el que estan
aprenent, sabran per què aprenen i tindran capacitat d’emprar el que han utilitzat en altres
situacions (funcionalitat).

●

Com a norma general, abans de qualsevol explicació, intentarem aclarir els coneixements que
prèviament tenen els alumnes sobre cada qüestió. Serà des d’aquest punt que partirà el
desenvolupament de cada un dels temes.
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●

Explicarem els temes corresponents a cada apartat partint del llibre de text, del dossier o de les
fotocòpies amb informació, resums o esquemes que prèviament els haurem proporcionat.

●

Durant les explicacions farem participar els alumnes demanant-los exemples o fent-los repetir o
resumir els aspectes més importants de l’explicació. En els temes en què sigui adequat, els farem
cercar informació per després depurar-la i comprovar que s’ha entès.

●

Algunes activitats es faran per parelles o en petits grups a fi de fomentar la solidaritat, la confiança,
el consens entre els alumnes... i també perquè coneguin diferents maneres de treballar o de raonar.
De fet, sol ser recomanable ajuntar alumnes que van més avançats amb d’altres que tenen més
dificultats perquè creiem que uns i altres surten guanyant amb aquest emparellament, o també
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alumnes bons entre ells per fomentar una competitivitat sana que els pugui ajudar a progressar.
Aquestes agrupacions es faran, indistintament, per a exercicis dins l’aula, i per a treballs encomanats.
●

D’altres activitats seran individuals a fi que cada alumne es trobi amb els problemes, perquè pugui
aprendre a organitzar-se, perquè trobi el seu tempo i també perquè puguem fer un seguiment més
minuciós del seu procés d’aprenentatge, comprovar si sap fer de manera autònoma el que se li
demana i, en cas necessari, ajudar-lo a trobar mecanismes que li siguin útils per dur endavant la
tasca.

●

Reservarem per al gran grup els debats, les posades en comú, la correcció de redaccions i d’altres
tasques, els comentaris, etc.
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●

Un cop s’hagi treballat la teoria, procedirem a la realització de les activitats del llibre o dossier i dels
diferents materials que se’ls hagin fet arribar, per tal de consolidar l’aprenentatge: algunes
d’aquestes activitats es faran conjuntament a l’aula perquè tot l’alumnat s’hi vagi familiaritzant;
d’altres, en canvi, els deixarem com a tasca a fi que puguin exercitar-les al seu ritme i puguin
comprovar si hi han trobat dificultats que després intentarem resoldre amb una explicació més
detallada; i, finalment, reservarem alguns exercicis que permetin una correcció més o menys ràpida
per dur-los a terme dins la classe i així anar comprovant quins alumnes capten i apliquen més
fàcilment els conceptes estudiats i quins mostren, en canvi, un grau major de dificultat. Aquest
sistema, a més d’engrescar l’alumnat, de fomentar una competitivitat sana i d’aportar un sentit més
lúdic a l’aprenentatge, ens ajuda a mantenir la motivació i a conèixer els alumnes un poc millor.
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●

Ja hem comentat que algunes tasques seran corregides a l’aula amb tot el grup perquè pensam que
és un bon procediment per tal que tots s’hi puguin implicar i se’n puguin beneficiar. El fet que tots
sentin les diferents opcions els enriqueix, ja que veuen altres formes de tractar un tema, d’enfocarlo de manera diversa, de resoldre problemes amb distints recursos, d’escoltar reflexions que mai no
se’ls haurien acudit... També ajuda a fomentar l’esperit crític i el respecte, perquè –i aquí hi intervé
el paper del professor de manera important per controlar la situació o reconduir-la, si és el cas- se’ls
fa prendre partit per les diferents opcions, se’ls fa prendre consciència dels errors o dels encerts,
se’ls ensenya a poder dir les coses sense que semblin acusacions o afalagaments, etc. En definitiva,
i malgrat que al principi costi un poc acostumar l’alumnat a perdre la vergonya i s’hagi de frenar
alguna possible sortida de to o falta de respecte, l’experiència ens diu que és un sistema molt positiu
i més enriquidor que les habituals correccions individualitzades per part del professor amb
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anotacions a la tasca feta. Tanmateix, no deixarem de revisar les feines dels alumnes, de corregir les
errades ortogràfiques o d’expressió en general i de posar-hi totes les observacions que creguem
pertinents, però no desaprofitarem els avantatges que suposa tot el que acabam d’explicar.
●

Tot i que procurarem que les activitats proposades estiguin a l’abast de tots els alumnes, de vegades
no queda més remei que treballar-les de manera diferenciada, per consegüent, a les UD hi haurà
exercicis d’ampliació per a alumnes més avantatjats, o de reforç, per als que tenguin més dificultats.
Això no obstant, independentment de les activitats ja previstes, i en funció de les necessitats que
observem durant el desenvolupament de la classe, sempre podem ajudar els que ho hagin de
menester, o simplificar-los la tasca, i proposar, també, qüestions més elevades per veure si els més
capacitats són capaços de deduir-les.
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●

Diàriament –o gairebé- anirem controlant, oralment o per escrit, que van assolint tot el que s’explica
i es treballa a l’aula.

●

Tanmateix, de tant en tant, prepararem controls més complets –que poden ajustar-se a tota una
unitat o a temes de diferents unitats, com és el cas dels exàmens d’avaluació- a fi que es vagin
avesant a arrossegar matèria i a organitzar-se millor l’estudi. D’aquesta manera, podem treballar
l’avaluació contínua i preparam l’alumnat per tal que, al final, pugui respondre amb certes garanties
als objectius previstos.

●

Encara que en parlem amb més deteniment a l’apartat d’atenció a la diversitat, també volem
destacar que, pel fet de disposar de l’ajuda d’un professor de suport, podem dur a terme una
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aplicació metodològica més individualitzada que ens permetrà observar més clarament les
dificultats reals de cada alumne i adequar-los les solucions que considerem oportunes.
Recursos metodològics:
●

Llibre de text: L’alumnat disposarà a 3r d’ESO d’un dossier elaborat per la professora que impartirà
aquest nivell. Aquest dossier intenta adaptar el currículum marcat per la Conselleria

a la

problemàtica específica dels nostres alumnes, que ve marcada sobretot per la manca de temps per
dedicar a l’estudi. Es tracta així d’un material que cerca la concreció al màxim i que els proposa unes
activitats de les quals es pugui treure el màxim rendiment amb la menor inversió de temps possible.
●

Altres materials digitals
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●

Apunts aportats directament per les professores.

●

Material TIC de procedència diversa per il·lustrar, treballar o comentar algun tema en concret del
currículum.

●

Activitats complementàries preparades per les professores de cada nivell.

●

Jocs i passatemps -també preparats pels professors- i especialment pensats per millorar aspectes de
la gramàtica catalana, per despertar la ment, per incentivar l’alumnat, per fomentar el raonament,
la deducció, la inducció... i que, en definitiva, resulten una eina extraordinària per treballar les
competències bàsiques.

●

Quadern d’anelles (o carpetes amb fundes o similars ) per tal de tenir ordenats tots els fulls que els
anirem donant durant el curs. Pot ser el mateix on faran les activitats o un altre de diferent, ho
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deixarem al seu criteri, però, això sí, exigirem que el tenguin ordenat i que puguin disposar de tot en
tot moment.
●

Diccionaris, gramàtiques i d’altres llibres de consulta. Enciclopèdies impreses i digitals.

●

Programes on line i aplicacions diverses per treballar la matèria de manera pràctica.

●

Alguns llocs web per cercar informació o ampliar alguns temes: vilaweb, gencat,
aprencat,uoc.edu/lletra,upc.es/slt/cat/online/index.htm,ub.es/slc/ffll/apren/gram.htm, etc.

●

El moodle o el google drive, eines que ens permetran mantenir contacte amb el nostre alumnat,
treballar alguns temes i algunes activitats sobre les lectures , de manera especial quan s’hagin
d’absentar per motius esportius.
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●

Llibres de lectura obligatòria. Els alumnes hauran de demostrar, cada avaluació, haver llegit el llibre
prescriptiu del trimestre. Aquelles lectures que no hagin estat avaluades positivament hauran de ser
recuperades a final de curs o, si fos el cas, a la convocatòria de setembre.
4.1.8. AVALUACIÓ

4.1.8.1. AVALUACIÓ INICIAL:
Es durà a terme a l’inici del curs, normalment durant la primera setmana de classe, i tindrà com a
principal objectiu identificar els coneixements previs dels estudiants vers els continguts d’aprenentatge
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i també detectar possibles problemes puntuals de determinats alumnes que hagin de ser tractats
posteriorment pel departament d’orientació.
Aquesta avaluació inicial ens permetrà adequar la nostra metodologia i el nostre enfocament de
l’assignatura en funció d’aquest coneixements previs.
4.1.8.2. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROCEDIMENTS I MITJANS D’AVALUACIÓ):
Hem agrupat els criteris de qualificació en tres apartats i hem establert uns percentatges per a cada un.
A l’hora d’avaluar-los ens fixarem en els següents aspectes:

Proves objectives

Notes de classe

A
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Dictats.

Acompliment de la ta

continguts.

Redaccions

Participació a classe.

Controls específics sobre alguns

Comprensió oral o/i escrita.

Interès demostrat.

dels continguts.

Expressió oral o/i escrita.

Esforç per superar le

Activitats fetes a l’aula recollides

Activitats orals (exposició oral).

Actitud, que es p

i corregides pel professor.

Activitats escrites a l’aula.

respecte,

●

Treballs encomanats.

Activitats fetes a casa.

honestedat... També in

●

Treballs i controls sobre les

Comentaris a la tasca d’altres.

matèria com la nostra,

lectures.

Tasques voluntàries.

a l’hora d’avaluar l’apa

Exàmens de tema.

Treballs específics.

●

●

●

●

Preguntes

orals

sobre
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disponibilit

Puntualitat, a l’au
tasques.

Cura del material: ten
Els percentatges a partir dels quals s’establiran les notes dels alumnes per avaluació seran els següents:
70 %

Proves objectives

20 %

Notes de classe

10%

Actitud
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En les proves objectives cada falta d’ortografia (diferent) a les preguntes en què no es demanen qüestions
estrictament ortogràfiques (per evitar penalitzar dues vegades pel mateix concepte) descomptarà 0,1
fins a un màxim de 2 punts de la nota conjunta de la prova.
Si durant la realització d’un examen la professora troba un alumne copiant la nota que obtindrà
d’aquesta prova serà d'un zero. A la vegada, si es lliura un treball copiat també es qualificarà amb un
zero. Si s'ha copiat d'un altre alumne (tant si es tracta d’un examen com d’un treball) la qualificació
serà d’un zero per a tots dos.. Parlar amb un company durant l'examen suposarà restar un punt de la
nota a cadascun.
L’avaluació ja hem dit que és continua. Per tant, a cada una de les avaluacions els alumnes hauran de
demostrar que han assolit els coneixements treballats no només el darrer trimestre sinó des de l’inici del
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curs. Com a conseqüència, els alumnes que aprovin la darrera de les avaluacions s’entendrà que han
superat no només allò que s’ha treballat el darrer trimestre sinó també tot el que s’havia estudiat en les
anteriors avaluacions.
En cas de suspendre l’assignatura el mes de juny, proporcionarem als alumnes un guió amb els temes que
han de preparar per a les proves de recuperació de setembre, així com també una relació d’ activitats i
tasques pautades per facilitar i completar el seu procés d’aprenentatge. Tot i que la presentació d’aquestes
tasques al professor pertinent no serà condició per poder presentar-se a l’examen, es recomana als
alumnes que les realitzin per una qüestió purament pràctica: és la millor manera per anar preparant la
prova d’una manera guiada, recordant cada un dels apartats que s’han anat treballant durant el curs, i evita
deixar l’estudi de la matèria suspesa per a darrera hora. La nota que l’alumne obtengui en aquestes tasques
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puntuarà (en funció del seu nivell de correcció) un 10% de la nota final de l’assignatura a la convocatòria
de setembre. Els alumnes que, a més de la matèria del curs, tenguin una o més d’una lectura obligatòria
suspesa, també hauran de recuperar-les a la convocatòria de setembre.
Els alumnes que tenguin l’exposició oral suspesa a la convocatòria de juny l’hauran de recuperar també a
la de setembre.
Els alumnes de 3r d’ESO que tenguin la matèria de Llengua i literatura catalanes de 2n d’ESO suspesa la
recuperaran de manera automàtica si aproven l’assignatura de 3r al mes de juny. De tota manera, durant
el curs hi haurà dues convocatòries, una el mes de febrer i l’altra el mes de maig, que permetran als alumnes
aprovar de manera directa la matèria pendent per mitjà d’un examen. El departament farà un seguiment

162

de l’evolució d’aquests alumnes durant tot el curs (fins el moment en què hagin aconseguit aprovar la
matèria suspesa del curs anterior): tutories de matèria, lliurament de tasques…
4.1.8.3.MÍNIMS EXIGIBLES:
En acabar l'ESO, els alumnes han de ser capaços de:
●

Analitzar missatges orals formals o espontanis, tot reconeixent si són singulars (exposició,
conferència, discurs) o plurals (diàleg, conversa, entrevista, debat, col·loqui, taula rodona), com
també el registre que els pertoca, i interpretar-ne els elements no verbals que els acompanyen.

●

Resumir oralment i per escrit missatges orals formals, explicitant-ne les informacions, les idees
essencials i la intenció de l’autor.
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●

Expressar opinions raonades a propòsit de les comunicacions orals en què l’alumnat pugui tenir un
paper de receptor: tant si són procedents dels mitjans de comunicació social (televisió, ràdio,
cinema, publicitat) com de la vida escolar, cultural i social (debat, col·loqui, discurs, conferència).

●

Produir missatges orals —espontàniament o amb preparació prèvia—, amb ordre, coherència i
claredat acceptables en l’expressió lingüística i en el registre emprat, tot seguint, si s’escau, pautes
facilitades pel professorat.

●

Participar en les manifestacions orals que es produeixin en l’entorn escolar d’acord amb les
convencions socials d’aquesta mena de manifestacions: demanar la paraula, respectar els altres
quan en tinguin l’ús, centrar-se en el tema, expressar l’opinió personal raonadament i modificar-la
quan s’escaigui.

164

●

Demostrar interès per les manifestacions orals d’altri que no estiguin estrictament lligades a la vida
escolar i que siguin d’iniciació a la vida adulta.

●

Fer una lectura silenciosa comprensiva de qualsevol text en prosa o en vers, apropiat a l’edat, tant
si és literari com de les altres àrees del currículum, reconeixent-ne fets, opinions i interpretacions,
quan s’escaigui.

●

Llegir expressivament textos literaris en prosa o en vers, o de les altres àrees del currículum, amb la
veu i l’entonació adequades i d’acord amb les regles de l’ortologia de la llengua respectiva.

●

Distingir els principals tipus de textos per la finalitat i les marques textuals, identificant-ne les
característiques i els elements bàsics que els defineixen.
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●

Interpretar els diferents gèneres periodístics de contingut històric i informatiu (crònica, notícia,
reportatge), argumental (cartes al director, editorial, article d’opinió) i dialogal (entrevista), de
temes d’interès per als adolescents i altres d’interès més general i d’acostament a la vida adulta.

●

Emplenar correctament diferents tipus de text formal: impresos, talons, telegrames, enquestes i
contractes.

●

Redactar textos necessaris per a la vida d’un adolescent i d’acostament a la vida adulta: cartes,
instàncies, anuncis, actes i currículums, segons les normes convencionals (dades d’identificació,
marges, espais, cal·ligrafia i ortografia).

166

●

Confeccionar un relat de fets o accions a partir d’imatges o d’un guió previ, tot seguint alguna mena
d’ordenació que pugui ser reconeguda per altri, d’acord amb les normes ortogràfiques i de
puntuació, espais i marges.

●

Produir textos descriptius, expositius i instructius relacionats amb les àrees del currículum, d’acord
amb l’estructura textual, tot complint les normes ortogràfiques i de puntuació.

●

Resumir textos de tipologia diversa relacionats amb les àrees del currículum.

●

Manejar amb agilitat instruments informàtics d’ajut per a la redacció i la impressió de treballs escrits,
com ara processadors de textos, verificadors i correctors ortogràfics, diccionaris de sinònims i
programes d’autoedició.

167

●

Valorar els recursos que proporciona la tecnologia de la informació per reestructurar els treballs
escrits i facilitar la precisió i la presentació de les idees.

●

Manejar diferents tipus de diccionaris: generals, enciclopèdics i de traducció, tot reconeixent, quan
sigui pertinent, les parts d’un article i interpretant-ne les abreviatures.

●

Utilitzar el concepte d’índex i les eines de tecnologia de la informació per a la recerca i la recuperació
d’informació continguda en bases de dades, enciclopèdies i diccionaris electrònics.

●

Distingir el significat general d’un mot, el sentit figurat i el significat textual.

●

Descriure les principals formes que regulen la formació de paraules: la derivació i la composició.

●

Identificar els sufixos, prefixos i infixos procedents del llatí i del grec que figuren en mots de la vida
quotidiana i en mots propis de les altres àrees del currículum.
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●

Usar els diversos significats de mots polisèmics corrents, tenint en compte el context.

●

Utilitzar mots o construccions de significats semblants segons el context.

●

Interpretar locucions, modismes i frases fetes d’ús corrent, fent-les servir en els missatges orals i
escrits propis, quan sigui oportú.

●

Reconèixer el registre de la llengua d’un text a partir del lèxic emprat.

●

Manifestar interès per la literatura com a mitjà per interpretar la realitat.

●

Demostrar interès per la literatura pròpia i per les altres, sobretot per les que són a la base del nostre
món cultural (grega, llatina, jueva, àrab i europea en general).
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●

Valorar, d’acord amb la sensibilitat pròpia, les aportacions de la lectura literària, tot demostrant
criteri personal i un cert grau d’autoestima.

●

Reconèixer els recursos i les convencions del registre literari, tot adonant-se dels elements que el
diferencien dels altres registres.

●

Reconèixer textos de diversos gèneres literaris, tot fent referència a les principals característiques
que permeten classificar-los.

●

Distingir els principals períodes de la literatura catalana, atenent la relació amb el context
historicosocial, els gèneres literaris i alguns autors i autores significatius per tal de situar les lectures
dins el marc de referència adequat.
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●

Comentar textos poètics i en prosa, atenent els aspectes formals i de contingut, l’autor o autora i
l’època, i d’acord amb la sensibilitat personal, expressada mitjançant una opinió raonada.

●

Sintetitzar, seguint un guió previ, oralment o per escrit (recensió) informacions pertinents sobre una
obra llegida, pel que fa a l’autor o autora i l’època de producció, procedents de fonts diverses.

●

Identificar les parts d’un text, els elements introductoris, els elements relacionants i altres elements
rellevants.

●

Segmentar conjunts en unitats aïllant les parts d’un text, d’un paràgraf, d’una oració o d’una paraula.

●

Reconèixer diferents tipus d’oració segons l’estructura i el significat, tot relacionant l’entonació amb
la puntuació i els canvis que aquestes poden produir.

●

Representar esquemàticament l’anàlisi d’una oració simple.
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●

Demostrar les diferències, des del punt de vista morfològic, de les diverses categories gramaticals
mitjançant l’anàlisi.

●

Utilitzar les possibilitats de formar oracions per juxtaposició i coordinació.

●

Reconèixer el significat i la funció gramatical d’una frase subordinada per expressar millor el
pensament.

●

Aplicar als escrits personals les normes gramaticals apreses, de manera que tinguin una correcció
acceptable.

●

Demostrar interès per conèixer el funcionament de la llengua.

●

Reconèixer la diversitat lingüística del món actual, tot fent referència a l’extensió d’ús d’algunes
llengües, amb una atenció especial pel català.
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●

Valorar la importància de la llengua pròpia i el món cultural que li dóna suport i s’hi reflecteix.

●

Valorar la necessitat i el fet de comunicar-se en altres llengües.

●

Descriure els aspectes més elementals de la situació sociolingüística i legal de les llengües d’Espanya,
d’una banda, i de la catalana, en concret, de l’altra.

●

Valorar les normes que regulen la relació democràtica entre parlants de diverses llengües de l’Estat,
tot manifestant actituds de respecte per les llengües i els seus parlants, i fent ús dels drets lingüístics.

●

Demostrar coneixement dels aspectes bàsics de la història social de la llengua catalana i la castellana,
les seves semblances i les seves diferències.
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●

Reconèixer els aspectes bàsics de la varietat estàndard utilitzada pels mitjans de comunicació i de
les varietats dialectals per tal d’assegurar la comprensió de missatges entre parlants de la mateixa
llengua.

●

Assumir responsablement els seus deures, conèixer 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 per tal d’afermar els drets humans com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se
per a l’exercici d’una ciutadania democràtica.

●

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

Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els
estereotips que suposen discriminació entre dones i homes.

●

Reforçar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres,
així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre
pacíficament els conflictes.

●

Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit
crític, nous coneixements i trametre’ls als altres de manera organitzada i intel·ligible.

●

Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en distintes disciplines, i
conèixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i
de l’experiència, per resoldre’ls i per prendre decisions.
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●

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 aprendre a
aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

●

Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos, i iniciarse en el coneixement, la lectura i l’estudi de les seves literatures.

●

Interpretar i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzin codis artístics,
científics i tècnics amb la finalitat d’enriquir les possibilitats de comunicació i d’expressió.

●

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

Valorar la diversitat de cultures i societats i desenvolupar actituds de respecte envers la seva llengua,
tradicions i costums.

●

Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història, el patrimoni artístic i
cultural, especialment els corresponents a les Illes Balears i els dels altres territoris de parla catalana,
reforçant així el sentiment de pertinença a l’àmbit cultural i lingüístic català, i entendre la diversitat
lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels individus.

●

Valorar, gaudir i respectar la creació artística; identificar i analitzar críticament els missatges explícits
i implícits que inclou el llenguatge de les distintes manifestacions artístiques.

4.1.8.4. RECUPERACIÓ DE PENDENTS:
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Els alumnes que tenguin l’assignatura del curs anterior pendent podran recuperar-la automàticament
si a final de curs demostren haver assolit els coneixements exigits. A banda, disposaran de l’oportunitat
de fer dos exàmens de recuperació: un durant el mes de febrer i un altre el mes de maig, dels quals
seran avisats amb antelació suficient. La matèria de la qual s’hauran d’examinar serà la mateixa que es
va treballar durant el curs anterior (el currículum que marca la Conselleria).
La cap de departament s’encarregarà de fer el seguiment del procés de recuperació d’aquests alumnes
durant el curs, marcant-los les pautes seguir, oferint-los les tutories de matèria que calguin i orientatlos en tots aquells dubtes que se’ls puguin presentar.
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4.1.9. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (ADAPTACIONS CURRICULARS I ACTIVITATS DE REFORÇ I
AMPLIACIÓ):
Com és de suposar, tenim ben present que les capacitats de l’alumnat no són homogènies i , per tant,
no només intentam simplificar tots els continguts que ho permeten per afavorir l’aprenentatge dels
alumnes amb més dificultats, sinó que també ampliam alguns aspectes del temari del curs amb
explicacions més elevades per tal que els alumnes més avantatjats puguin tenir una informació més
completa i vagin més ben preparats de cara als cursos vinents.
Quant als aspectes organitzatius, partirem a cada grup d’ una avaluació inicial per detectar la
problemàtica dels diferents alumnes amb necessitats específiques i després, conjuntament amb
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l’orientadora i amb la professora de suport del nostre àmbit, decidirem què cal fer en cada cas i
pautarem la manera d’organitzar les classes en funció del diagnòstic i de l’especificitat de cada alumne.
Les proves escrites són preparades atenent aquesta diversitat, de manera que sempre hi hagi preguntes
teòriques i pràctiques i, a la vegada, amb diferents graus de dificultat, amb la intenció que tots els
alumnes en puguin contestar correctament algunes–o com a mínim, una part- i demostrin d’aquesta
manera que han assolit els mínims, així com també per donar opció a augmentar la nota a aquells
alumnes que demostrin un més alt coneixement de la matèria.
A tots aquells alumnes que ho necessitin se’ls elaboraran adaptacions curriculars significatives o no
significatives d’acord amb el seu grau de necessitat. Les adaptacions curriculars s’elaboraran per
matèries i seguint els criteris tant del professor titular com del professor de suport que tengui al seu
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càrrec l’alumne en qüestió. La situació de cada alumne i el tipus d’adaptació que s’ha seguit en el seu
procés d’aprenentatge es farà constar al seu expedient, on s’informarà del tipus de suport i d’adaptació
de què ha estat objecte.
Quan observem que algun alumne d’ACI (significativa o no) necessita més atenció, major adaptació o
proves específiques, se li proporcionaran, sempre tenint en compte el criteri del Departament
d’Orientació. Podem fer aquesta adaptació de diverses maneres: simplificant les tasques; enfocant-les
de manera més senzilla; emprant un criteri de qualificació més ajustat; explicant-los personalment, i de
manera més entenedora, els enunciats; temporitzant de manera diferent (donant més temps als
alumnes que són lents o escurçant-lo per als especialment inquiets, amb problemes de concentració o
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amb atenció dispersa (TDH); fent-los més proves orals o escrites depenent de la seva dificultat en
l’oralitat o en l’escriptura (quecs, dislèctics...).
Aquells alumnes classificats per l’Administració com a d’Altes Capacitats rebran, quan el professor del
curs al qual pertanyin ho consideri oportú atenent el seu desenvolupament en el grup classe i les seves
necessitats concretes, activitats de reforç i d’ampliació de les matèries estudiades per tal d’assegurar
que poden progressar al llarg del curs d’acord amb la seva especificitat.
Pel que fa a l’atenció específica als alumnes repetidors, en reunió de departament es revisaran tots els
grups a fi que el professorat del nou curs pugui recollir la informació d’aquests alumnes dels professors
que tingueren el curs anterior i per poder adequar el nivell d’exigència i les atencions individuals a les
característiques específiques de cada alumne.
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Cal destacar que comptam amb l’ajuda dels professors del departament d’orientació que ens
assessoraran i ens ajudaran especialment amb els alumnes de 3r i 4t d’ESO que presentin unes majors
dificultats.
I no podem deixar aquest apartat sense esmentar la particularitat més destacable d’aquest centre:
durant el curs són molts els alumnes que s’han d’absentar per fer front a competicions esportives
diverses, i això implica que ens hem d’ adaptar a ritmes diferents, que hem de preparar tasques diverses
perquè puguin anar seguint l’assignatura pel seu compte, que els hem de fer, si cal, un seguiment a
través del moodle i, en definitiva, que hem de fer ús de qualsevol recurs que els pugui ajudar a no perdre
el fil de la nostra assignatura.
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4.2. PROGRAMACIÓ 4t ESO
4.2.1. OBJECTIUS D’ETAPA

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets amb respecte cap als altres, pra
cooperació i la solidaritat entre les persones i els grups, exercitar-se en el diàleg garantint els drets humans i
d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exer
democràtica
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b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i feina individual i en equip com a condició necessària
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 discrimi
per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que supos
homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir,amb sentit crític, nous co
una preparació bàsica i responsable en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la co
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necessitat de fer un ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint cura de gestionar la pròpia identitat
dels altres.

g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds de confiança en un mate
sentit crític, d’iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir resp

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en llengua catalana i en llengua castellan
complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de les seves literatures.
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j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història i el patrimoni artístic i cultu
corresponents a les Illes Balears, reforçar elsentiment de pertinença a l’àmbit cultural i lingüístic català i entendre l
i cultural com un dret dels pobles i dels individus.

k) Valorar la diversitat de cultures i societats, i desenvolupar actituds de respecte envers la seva llengua, les sev
costums i el seu patrimoni artístic i cultural.

m) Valorar, gaudir, interpretar críticament i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que e
científics i tècnics amb la finalitat d’enriquir les possibilitats de comunicació i d’expressió.
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4.2.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un
mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a l’entesa i la 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 llengua catalana per comunicar-se amb
els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en la transformació dels
coneixements), per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les
riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials.
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3. Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita,
per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva
participació en les creacions culturals. A fi que sigui possible que, al final de l’educació secundària
obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament la llengua catalana.
4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la
informació i la comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats
informacions, opinions i sentiments diversos i per 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.
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7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot tenint en compte
les finalitats i les situacions en què es produeixen i els elements verbals i no verbals que intervenen
en la seva 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 comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència,
cohesió i correcció.
10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, 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.
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12. Cercar, 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 adoptar una visió personal i
crítica
13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre informació i
per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.
14. Reflexionar, reconèixer 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’emprar 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 llengua catalana des de l’edat mitjana
fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva 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 afavorir
l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.

4.2.3. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU
Les competències clau són el punt de partida de la programació didàctica i es treballaran en les
diferents unitats, tot i que de manera diferent i en major o menor grau.
La competència lingüística es treballarà al llarg de tots els continguts de l’assignatura i es classifica
en sis vessants: parlar, escoltar, llegir i escriure, comprendre i opinar.
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La competència digital recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i habilitats, a més
de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i la comunicació en contextos i
amb eines pròpies de les tecnologies digitals, se centrarà en : saber utilitzar les diverses eines
informàtiques. En aquest sentit, els alumnes es familiaritzaran durant el curs amb les noves eines
tecnològiques, a través de l’ús de les eines Google, la recerca per la xarxa o l’elaboració de tasques,
amb les quals es potenciarà el treball cooperatiu.
La competència d’aprendre a aprendre, d’acord amb la seva naturalesa, potencia
l’autoaprenentatge, la consciència de les pròpies capacitats i la gestió d’aquestes per al
desenvolupament d’aprenentatges de forma autònoma, és com un procés de formació contínua.
És, sense dubte, l’objectiu final de totes les competències. Es treballarà a totes les unitats mitjançant
tasques individuals i cooperatives.
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Les competències socials i cíviques, enteses com el conjunt d’habilitats i destreses per a les
relacions, la convivència, el respecte i la capacitat d’entendre’s a les societats democràtiques,
potencien la reflexió sobre els comportaments discriminatoris i els usos d’estereotips per tal
d’eradicar-los, la concepció de les dimensions multiculturals de la nostra societat com una part d’un
món globalitzat i l’acceptació dels codis de conducta i els usos generalment acceptats en diferents
societats i entorns. Així, es treballaran a l’aula en els debatss, els col·loquis, els fòrums…
Així mateix, la competència del sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor, entesa com l’habilitat de
transformar les idees en actes i que està relacionada amb qüestions com ara la creativitat, la
innovació, l’assumpció de riscos, l’habilitat per planificar i gestionar projectes amb la finalitat
d’aconseguir objectius, l’aprofitament de les oportunitats i la conscienciació sobre els valors ètics.
A l’aula es treballarà en tot un seguit de tasques per fomentar l’actitud crítica i cooperativa.
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D’altra banda, la competència de consciència i expressions culturals té com a objectiu el
coneixement i el gaudi del patrimoni cultural la valorac´o de les manifestacions culturals i
artístiques, el domini de les destreses necessàries per a l’expressió literària i la creació artística, i la
reflexió sobre la relació de la literatura amb altres disciplines artístiques i amb el context
sociocultural.
Finalment, només es treballarà en casos molt concrets la competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i tecnologia: a l’hora d’analitzar mètricament un poema, fer enquestes que
impliquin una anàlisi i valoració dels resultats a partir de percentatges, comprendre textos que
tractin temes relacionats amb el món físic o fer un treball formal relacionat amb aquest tema.
Per avaluar les competències clau en relació als criteris d’avaluació i als EAA es faran servir unes
rúbriques que tenim preparades.
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4.2.4. SEQÜÈNCIA DELS CONTINGUTS, CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS
D’APRENENTATGE AVALUABLES

BLOC

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ I EAA
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BLOC
1.COMUNICACIÓ
ORAL: ESCOLTAR

Comprensió,
interpretació
i
valoració de textos
orals en relació
amb l’àmbit d’ús:
àmbit personal,
acadèmic, social i
àmbit laboral.

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit perso
i àmbit social.

1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal, a
la informació rellevant, determina el tema i reconeix la intenció comuni

1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text ana
no verbal.
1.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

1.4. Distingeix les parts en les quals s’estructuren els missatges orals i l
context.

1.5. Distingeix entre informació i opinió en missatges procedents dels m
informació i persuasió en missatges publicitaris orals, i identifica les
expansió.
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1.6. Segueix i interpreta instruccions orals.
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Comprensió,
interpretació
i
valoració de textos
orals en relació
amb la finalitat
que persegueixen:
textos narratius,
descriptius,
instructius,
expositius,
argumentatius i
dialogats.

2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.

2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descri
i argumentativa, identifica l’estructura, la informació rellevant, deter
intenció comunicativa del parlant.

2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text ana
no verbal.
2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.

2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut de textos narra
expositius i argumentatius, i emet opinions raonades i les relaciona a
justificar un punt de vista particular.

2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar
enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris, recorda el c
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2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, expositius i argumentatius
idees principals i integra la informació en oracions que es relacionin lòg
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Observació
i
comprensió
del
sentit global de
debats, col·loquis,
entrevistes
i
converses
espontànies de la
intenció
comunicativa de
cada interlocutor i
aplicació de les
normes bàsiques
que regulen la
comunicació.

3. Comprendre el sentit global i la intenció de textos orals.

3.1. Escolta, observa i interpreta el sentit global de debats, col·loqui
identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la intenci
cada participant, així com les diferències formals i de contingut q
comunicatius formals i els intercanvis comunicatius espontanis.

3.2. Reconeix i explica les característiques del llenguatge conversacional
economia i subjectivitat) en les converses espontànies.

3.3. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participa
conversa espontània tenint en compte el to emprat, el llenguatge que u
de respecte cap a les opinions dels altres.
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3.4. Identifica el propòsit, la tesi i els arguments dels participants, en d
procedents dels mitjans de comunicació audiovisual, i en valora de for
de la forma i el contingut.

3.5. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortes
qualsevol intercanvi comunicatiu oral.

BLOC

CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ I EAA
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BLOC
1.COMUNICACIÓ
ORAL. PARLAR

Coneixement i ús
progressivament
autònom de les
estratègies
necessàries per a
la producció de
textos orals.

4. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament les produccions ora
els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos, moviments, mi

4.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la clareda
coherència del discurs, així com la cohesió dels continguts.

4.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics (entonació, pauses,
posicionament, llenguatge del cos, etc., gestió de temps i ajuda de
qualsevol tipus de discurs.

4.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir
l’avaluació i autoavaluació, a més de proposar solucions per millorar-les
Coneixement, ús i
aplicació de les
estratègies

5. Valorar la llengua oral com a instrument d’aprenentatge, com
coneixements, idees i sentiments i com a eina per regular la conducta.
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necessàries per
parlar en públic i
dels instruments
d’autoavaluació
en
pràctiques
orals formals o
informals.

5.1. Usa i valora la llengua com un mitjà per adquirir, processar i transm
expressar idees i sentiments i per regular la conducta.

6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals o informals, de for

6.1. Fa presentacions orals de forma individual o en grup, planifica el pr
contingut, consulta fonts d’informació diverses, gestiona el temps, trans
coherent i aprofita vídeos, enregistraments o altres suports digitals.

6.2. Fa intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara le
entre discursos formals i discursos espontanis.

6.3. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal d
pràctiques orals.

6.4. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatg
oral.
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6.5. Resumeix oralment exposicions, argumentacions, intervencions pú
principals i integra la informació en oracions que es relacionin lògicame

6.6. Aplica els coneixements gramaticals a l’avaluació i la millora de l
exposicions orals pròpies o alienes les dificultats expressives: incoherènci
impropietats lèxiques, pobresa i repetició de connectors, etc.
Coneixement,
comparació, ús i
valoració de les
normes
de
cortesia de la
comunicació oral
que regulen les
converses

7. Conèixer, comparar, usar i valorar les normes de cortesia en les int
l’activitat acadèmica, tant espontànies com planificades i en les pràctiqu
dels mitjans de comunicació.

7.1. Coneix, valora i aplica les normes que regeixen la cortesia en la com
7.2. Analitza críticament debats i tertúlies procedents dels mitjans de
validesa dels arguments i en valora críticament la forma i el contingut.
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espontànies
i
altres pràctiques
discursives orals
pròpies
dels
mitjans
de
comunicació. El
debat.

BLOC 2
COMPRENSIÓ

7.3. Participa activament en els debats escolars, i respecta les regle
cortesia que els regulen, i utilitza un llenguatge no discriminatori.

8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació i pote
progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no verbal i la
sentiments i emocions.

8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicac

Coneixement i ús 1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.
de les tècniques i 1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objec

206

ESCRITA: LLEGIR

les
estratègies
necessàries per a la
comprensió
de
textos escrits.

1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la l
repertori lèxic.
1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en rela
1.4. Dedueix la idea principal d’un text, reconeix les idees secundàries i co
estableixen.
1.5. Fa inferències i hipòtesis sobre el sentit d’una frase o d’un text que
semàntics i que afavoreixin la construcció del significat global i l’avaluac
1.6. Avalua el seu procés de comprensió lectora usant fitxes senzilles d’a

Lectura,
comprensió,
interpretació
i
valoració de textos

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.
2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escri
i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social (mitjans de comunic
textual seleccionada, l’organització del contingut, les marques lingüístiq
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escrits
d’àmbit
personal,
àmbit
acadèmic/escolar i
àmbit social.

2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos narra
expositius, argumentatius i dialogats, i identifica la tipologia textual
lingüístiques i l’organització del contingut.
2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relacio
dedueix informacions o valoracions implícites.
2.4. Reté informació, reconeix la idea principal i les idees secundàries i
aquestes.
2.5. Entén instruccions escrites de certa complexitat que li permeten de
de la vida quotidiana i en els processos d’aprenentatge.
2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames,
conceptuals, esquemes...
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Actitud
progressivament
crítica i reflexiva
davant
de
la
lectura, organitza
raonadament les
idees i les exposa i
respecta les dels
altres.

3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus d
través d’una lectura reflexiva que permeti identificar valoracions d’aco
tota hora les opinions dels altres.
3.1 Identifica i expressa les opinions d’acord i desacord sobre aspectes p
3.2 Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.
3.3 Respecta les opinions dels altres.

Ús progressivament 4. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques
autònom
dels d’informació impresa en paper o digital i integrar-los en un procés d’apr
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diccionaris, de les
biblioteques i de les
tecnologies de la
informació i la
comunicació com a
font
d’obtenció
d’informació.

BLOC 2

4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra el
seus discursos orals o escrits.
4.2. Coneix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió dig
irregularitats de la llengua, etc.
4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com
capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.

Coneixement i ús 5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir te
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COMUNICACIÓ
ESCRITA:ESCRIU
RE

de les tècniques i
les estratègies per a
la producció de
textos
escrits:
planificació,
obtenció de dades,
organització de la
informació,
redacció i revisió
del
text.
L’escriptura com a
procés.

cohesionats.
5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres
5.2. Redacta esborranys de textos.
5.3. Escriu textos en diferents suports amb el registre adequat, organ
enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta l
gramaticals.
5.4. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el conting
forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació)
5.5. Avalua, amb l’ús de guies, la seva pròpia producció escrita, així co
companys.
5.6. Reescriu textos propis i aliens i aplica les propostes de millora que
de la producció escrita.
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Escriptura de textos
narratius,
descriptius,
instructius,
expositius,
argumentatius
i
dialogats
de
l’àmbit personal,
àmbit
acadèmic/escolar i
àmbit social.

6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.
6.1. Redacta amb claredat i correcció textos propis de l’àmbit personal,
6.2. Redacta amb claredat i correcció textos narratius, descriptiu
argumentatius i s’adequa als trets propis de la tipologia seleccionada.
6.3. Utilitza diferents i variats organitzadors textuals en els escrits.
6.4. Resumeix el contingut de tot tipus de textos, recull les idees principa
i les expressa amb un estil propi, i evita reproduir literalment les paraule
6.5. Fa esquemes i mapes conceptuals que estructurin el contingut dels
6.6. Explica per escrit el significat dels elements visuals que puguin apa
imatges, etc.
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.

Interès creixent per
la
composició
escrita com a font
d’informació
i
aprenentatge i com
a
forma
de
comunicar
sentiments,
experiències,

7. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d’adq
com a estímul del desenvolupament personal.
7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument qu
pensament.
7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, l
lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu vocabulari per expressarexactitud i precisió.
7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant la l
7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comuni
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coneixements
emocions.

BLOC 3
CONEIXEMENT
DE LA
LLENGUA:LES
RELACIONS
GRAMATICALS

i opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a conèixer els se

Observació, reflexió i
explicació dels límits
sintàctics i semàntics
de l’oració simple i la
composta, de les
paraules
que
relacionen
els

6. Explicar i descriure els trets que determinen els límits oracionals per r
oracions compostes.
6.1. Transforma i amplia oracions simples en oracions compostes mi
procediments de substitució per evitar repeticions.
6.2. Reconeix la paraula nuclear que organitza sintàcticament i semàntic
els elements que s’agrupen entorn d’aquesta.
6.3. Reconeix l’equivalència semàntica i funcional entre l’adjectiu, el subs
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diferents grups que
en formen part i dels
seus
elements
constitutius.

oracions de relatiu, substantives i adverbials respectivament, tran
substantius i adverbis en oracions subordinades i les insereix com a cons
6.4. Utilitza de forma autònoma textos de la vida quotidiana per a l’ob
sintàctica.
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Coneixement, ús i
valoració de les
normes
ortogràfiques
i
gramaticals,
reconeixement del
seu valor social i la
necessitat de cenyirs’hi en l’escriptura
per obtenir una
comunicació
eficient.

7. Aplicar els coneixements sobre la llengua per resoldre problemes d
textos orals i escrits i per a la revisió progressivament autònoma dels te
7.1. Revisa els seus discursos orals i escrits i aplica correctament
gramaticals i reconeix el seu valor social per obtenir una comunicació ef
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B 3. CONEIX
LLENGUA. EL
DISCURS

Observació, reflexió i
explicació i ús dels
trets
característics
que
permeten
diferenciar i classificar
els diferents gèneres
textuals, amb especial
atenció als discursos
expositius
i
argumentatius.

8. Identificar i explicar les estructures dels diferents gèneres textua
estructures expositives i argumentatives per utilitzar-les a les seves pro
8.1. Identifica i explica les estructures dels diferents gèneres textuals
expositives i argumentatives, i les utilitza a les pròpies produccions oral
8.2. Coneix els elements de la situació comunicativa que determinen
tema, propòsit, destinatari, gènere textual, etc.
8.3. Descriu els trets lingüístics més excel·lents de textos expositius i a
amb la intenció comunicativa i el context en el qual es produeixen.
8.4. Reconeix en un text, i utilitza a les produccions pròpies, els diferents
a l’expressió de la subjectivitat.
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Observació, reflexió i
explicació de l’ús de
connectors textuals i
dels
principals
mecanismes
de
referència
interna,
tant
gramaticals
(substitucions
pronominals)
com
lèxics
(el·lipsi
i
substitucions
mitjançant sinònims i
hiperònims).

9. Reconèixer en textos de diversa índole i usar a les produccions pròpie
connectors textuals i els principals mecanismes de referència interna, t
9.1. Reconeix i utilitza la substitució lèxica com un procediment de cohe
9.2. Identifica, explica i usa diferents tipus de connectors de causa, cons
així com els mecanismes gramaticals i lèxics de referència interna que
text.
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B 3. CONEIX
LLENGUA. LES
VARIETATS DE
LA LLENGUA

Coneixement
dels
diferents registres i
factors que incideixen
en l’ús de la llengua
en diferents àmbits
socials i valoració de
la
importància
d’utilitzar el registre
adequat segons les
condicions de la
situació
comunicativa.

10. Reconèixer i utilitzar els diferents registres lingüístics en funció de
importància d’emprar el registre adequat en cada moment.
10.1. Reconeix els registres lingüístics en textos orals o escrits en funció
i del seu ús social.
10.2. Valora la importància d’utilitzar el registre adequat en cada situac
els seus discursos orals i escrits.
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B.3 LLENGUA I
SOCIETAT

Coneixement i reflexió
de
la
variació
lingüística: geogràfica,
social, funcional i
històrica.
Coneixement de la
llengua estàndard i el
registre
formal.
Comprensió
del
procés

11. Reconèixer els aspectes més elementals de la situació sociolingüíst
l’Estat espanyol.
11.1. Reconeix els conceptes que tenen relació amb els fenòmens
bilingüisme i conflicte lingüístic.
11.2. Coneix les lleis bàsiques que regulen la situació sociolingüístic
espanyol.
12. Apreciar les normes que regulen la situació democràtica entre parl
de l’Estat.
12.1. Coneix la normativa que regula la situació democràtica entre parla
de l’Estat.
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d’estandardització.
Coneixement i reflexió
de llengües de l’Estat
espanyol i normativa
legal.
Coneixement
de
l’estatut jurídic de les
llengües a les Illes
Balears.
Coneixement i reflexió
de
les
llengües
d’Europa, estudi de la
planificació i dels

13. Manifestar actituds de respecte cap a les llengües i els seus parlants
13.1. Desenvolupa actituds lingüístiques respectuoses.
13.2. Comprèn que els parlants són els protagonistes de la situació
activament en el procés de normalització o de substitució lingüística.
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processos
de
normalització
en
aquests països.
Coneixement
i
observació envers la
situació
sociolingüística actual.
Coneixement
i
descripció
dels
aspectes
més
elementals de la
situació
sociolingüística i legal
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de les llengües de
l’Estat espanyol.
Coneixement de les
normes que regulen la
relació democràtica
entre parlants de les
diverses llengües de
l’Estat.

BLOC 4.
EDUCACIÓ

Lectura lliure d’obres 1. Afavorir la lectura i comprensió d’obres literàries de la literatura
de
la
literatura literatura juvenil.
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LITERÀRIA: PLA catalana i universal i
LECTOR
de la literatura juvenil
com a font de plaer,
d’enriquiment
personal
i
de
coneixement del món
per aconseguir el
desenvolupament dels
seus propis gustos i
interessos literaris i la
seva
autonomia
lectora.

1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obre
gustos i aficions.
1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, en resumeix el contingu
més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a experiència per
1.3. Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i persegu
plaer per la lectura.
2. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de
2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió mitjanç
l’explicació de la relació existent entre diverses manifestacions artís
(música, pintura, cinema...).
2.2 Reconeix i comenta la pervivència o evolució de personatges tipus,
diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
2.3 Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que re
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mitjançant l’observació, l’anàlisi i l’explicació dels diferents punts de vis
la cultura i valora i critica el que llegeix o veu.
3. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessa
coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet ex
nostres, reals o imaginaris.
3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb e
3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures propos
alumnes, i investiga i experimenta de forma progressivament autònom
3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de
potencia l’expressivitat verbal.
3.4. Dramatitza fragments literaris breus i desenvolupa progressivamen
manifestació de sentiments i emocions, i respecta les produccions dels a
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Introducció
a
la
literatura a través dels
textos.
Aproximació a les
obres
més
representatives de la
literatura
catalana
dels segles XIX i XX als
nostres dies a través
de la lectura i
explicació
de
fragments significatius
i, si és el cas, d’obres

4. Comprendre textos literaris representatius del segle XIX als nostres
de l’autor, el tema, els trets propis del gènere a què pertany i relacio
context sociocultural i literari de l’època, o d’altres èpoques, i expre
opinions personals raonades.
4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris representatius de
nostres dies, n’identifica el tema, en resumeix el contingut i n’interpreta
4.2. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la inten
pervivència de temes i formes i emet opinions personals raonades.
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completes.
Creació
Redacció de textos
d’intenció literària a
partir de la lectura de
textos del segle XX, i
utilització
de
les
convencions formals
del gènere seleccionat
amb intenció lúdica i
creativa.
Consulta de fonts

5. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencion
lúdica i creativa.
5.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models don
del gènere amb intenció lúdica i creativa.
5.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicac
els sentiments.
6. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades per fer u
paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, a més d’ado
personal i utilitzar les tecnologies de la informació.
6.1. Consulta i cita adequadament diverses fonts d’informació per de
rigor, claredat i coherència, un tema relacionat amb el currículum de lit
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d’informació variades 6.2. Aporta en els seus treballs escrits o orals conclusions i punts de vist
per dur a terme obres literàries i les expressa amb rigor, claredat i coherència.
treballs adequats.
6.3. Empra recursos variats de les tecnologies de la informació i la com
seus treballs acadèmics.

Al llarg del curs veurem les següents unitats didàctiques:
UNITAT 1 EL CURRÍCULUM. LA LITERATURA DEL SEGLE XIX. MOVIMENTS I TENDÈNCIES
BLOC
B1

CONTINGUT
Escolta d’una
conversa oral

CRITERIS
D’AV
BL1.1

EAA
BL1.1.4

INDICADOR D’ ASSOLIMENT
Comprèn i identifica la informació més rellevant d’un
text oral de l’àmbit laboral.
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telefònica per
concertar una
entrevista de feina.
Preparació d’una
conversa oral per
parelles per
concertar una
entrevista de feina

BL1.3

BL1.3.5

BL1.4

BL1.4.3

Fa feina bé en equip. Avalua les intervencions dels
companys perquè puguin millorar l’expressió oral.
Escolta una conversa telefònica per concertar una
entrevista de feina i respon a preguntes sobre la forma i
el contingut.

Avaluació del treball
dels companys a
partir d’una rúbrica
d’aval. acordada
entre tots
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B2

Reconeixement del
currículum com a
gènere de l`àmbit
administratiu i
laboral.

Lectura d’un
currículum i
identificació de
l’estructura i de les
característiques
lingüístiques
pròpies

BL2.1

BL2.5

BL2.1.1

BL2.5.3

Llegeix un text i l’interpreta i l’analitza tant des del punt
de vista del significat com des del punt de vista de
l’estructura.

Planifica i elabora un currículum a partir dels consells de
preparació i també dels models analitzats.
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Elaboració d’un
currículum.
B3

BL3.3
Identificació de
BL3.7
llatinismes i les
BL3.9
característiques que
presenten.
Distinció entre
paraules
patrimonials i

BL3.3.1
BL3.7.1
BL3.9.2

Reconeix el canvi de significat que es produeix des de
l’ètim llatí fins a la paraula patrimonial.
És capaç de relacionar l’ètim llatí amb cultismes i el
significat corresponent.
Corregeix un text aplicant les normes ortogràfiques que
es repassen a la unitat (accentuació i dièresi).
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paraules cultes.
Anàlisi en un text
dels elements que
depenen de
l’adequació
lingüística.
Reconeixement de
les errades
relacionades amb
l’adequació

Analitza les característiques de la situació comunicativa
que envolten un text.
Reconeix els elements relacionats amb l’adequació
textual que fallen en un text i els esmena.

Escriu un text breu en què explica les diferències entre la
pintura realista i la impressionista, relacionant l’art amb
la literatura.
Analitza textos europeus del segle xix, que li serveixen
per conèixer les tendències i els moviments de la
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lingüística.

literatura en aquest segle.

Repàs dels
continguts
ortogràfics bàsics:
els conceptes de
síl·laba, accent i
dièresi.

B4

Aplicació de les
normes
ortogràfiques
BL4.2

BL4.2.1
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bàsiques.

BL4.4

BL4.4.1

Identificació de les
diferents varietats
lingüístiques que
presenta una
llengua i
reconeixement de
l’estàndard com la
varietat neutra.
Lectura guiada
d’obres literàries
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europees del segle
xix.
Coneixement de la
situació social i
política d’Europa al
segle xix.
Relació de la
literatura amb la
pintura i distinció
entre obres
realistes i
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impressionistes.

UNITAT 2 LA CARTA DE PRESENTACIÓ. LA POESIA DE LA RENAIXENÇA
BLOC
B1

CONTINGUT

Escolta d’una
entrevista de feina.

CRITERIS
D’AV
BL1.1

EAA
BL1.1.4

IND ASSOLIMENT

Representa una entrevista de feina per parelles, fent
servir el registre adequat i les normes de cortesia que
exigeix aquest gènere.

Preparació d’una
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conversa oral per
parelles per
representar una
entrevista de feina.

BL1.4

BL1.4.2

Comprèn i identifica la informació més rellevant d’un
text oral de l’àmbit laboral.

Aplicació de
coneixements
lingüístics i
paralingüístics.
Avaluació del
treball dels
companys a partir
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d’una rúbrica
d’avaluació
acordada entre
tots.
B2

Reconeixement de
la carta de
presentació com a
gènere de l’àmbit
administratiu i
laboral.

BL2.1

BL2.5

BL2.1.1

Llegeix un text i l’interpreta i l’analitza tant des del punt
de vista del significat com des del punt de vista de
l’estructura.

BL2.5.3
Planifica i elabora una carta de presentació a partir dels
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Lectura d’una carta
de presentació i
identificació de
l’estructura i de les
característiques
lingüístiques
pròpies.

consells de preparació i també dels models analitzats.

Planificació i
redacció d’una
carta de
presentació.
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Revisió i correcció
d’una carta de
presentació perquè
s’adeqüi a les
característiques
que hem vist.
B3

Identificació de
paraules compostes
i classificació
segons el tipus de

BL3.3

B.3.7

BL3.B.3.
3.2

IIdentifica les paraules compostes i les classifica segons
el tipus de composició.

B.3.7.1
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compost.
Anàlisi dels
aspectes que
depenen de la
coherència en un
text.

BL3.9.2
BL3.9
Completa textos amb les consonants oclusives
corresponents.
BL3.10

Reconeixement de
les errades
relacionades amb la
coherència textual.

BL3.10.2

Delimita un text en paràgrafs perquè compleixi la
propietat de la coherència textual.
Reconeix les característiques lingüístiques pròpies de
cada registre i és capaç de transformar un text informal
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Repàs dels
continguts
ortogràfics bàsics:
l’ús de les
consonants
oclusives al final de
síl·laba.

fent servir la varietat estàndard.

Reconeixement de
les característiques
dels diferents
registres lingüístics.
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Valoració del
registre estàndard
com a varietat
neutra, pròpia dels
mitjans de
comunicació.
B4

Identificació de
paraules compostes
i classificació
segons el tipus de

B4.4

B4.4.2

Reconeix les característiques pròpies de la Renaixença
en les composicions poètiques de l’època i les relaciona
amb el moment i amb les característiques pròpies de
l’autor.

243

compost.
Anàlisi dels
aspectes que
depenen de la
coherència en un
text.
Reconeixement de
les errades
relacionades amb la
coherència textual.
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Repàs dels
continguts
ortogràfics bàsics:
l’ús de les
consonants
oclusives al final de
síl·laba.
Reconeixement de
les característiques
dels diferents
registres lingüístics.
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Valoració del
registre estàndard
com a varietat
neutra, pròpia dels
mitjans de
comunicació.

UNITAT 3 LA SOL·LICITUD. LA NARRATIVA DEL SEGLE XIX
BLOC

CONTINGUT

CRITERIS
D’AV

EAA

IND ASSOLIMENT
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B1

Escolta d’una
telefonada per
demanar
informació sobre
un crèdit a una
entitat bancària.

BL1.
1

BL1.1.4

Representa una conversa telefònica amb una entitat
bancària per demanar informació.

BL1.4

Comprèn una conversa telefònica sobre la sol·licitud d’un
crèdit a una entitat bancària.

Preparació d’una
conversa oral per
parelles per
representar una
conversa telefònica
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per demanar
informació.
Avaluació del
treball dels
companys a partir
d’una rúbrica
d’avaluació
acordada entre
tots.
B2

Lectura i

BL2.1

B2.21.1

Llegeix textos relacionats amb l’àmbit bancari o
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interpretació de
textos que
plantegen
situacions de
comunicació
l’objectiu de les
quals és demanar
informació.

administratiu i els interpreta i analitza des del punt de
vista de la forma i del contingut.

BL2.5

BL2.5.3

Llegeix textos relacionats amb l’àmbit bancari o
administratiu i els interpreta i analitza des del punt de
vista de la forma i del contingut.

Anàlisi de les
característiques
bàsiques de les
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sol·licituds.
Elaboració d’una
sol·licitud escrita,
respectant
l’estructura i les
característiques
lingüístiques
pròpies.
Revisió del text
propi i el dels
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companys
B3

Identificació de
paraules derivades
i habilitades.
Anàlisi dels
mecanismes
lingüístics
relacionats amb la
cohesió textual.

BL3.3

BL3.3.1

Identifica les paraules derivades i habilitades.
Completa enunciats amb les grafies j/g i tj/tg.

BL3.7

BL3.7.1

BL3.9

BL3.9.2

Analitza els mecanismes relacionats amb la cohesió i
identifica els problemes que presenta un text sense
connectors.
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Repàs de les
normes d’ús de les
consonants j/g i
tj/tg.
Reconeixement de
les característiques
lingüístiques
diferencials dels
dos grans blocs
dialectals.
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B4

Lectura guiada
d’obres narratives
dels autors més
rellevants de la
nostra literatura
del segle xix.

BL4.4

BL4.4.2

Reconeix el moviment literari a què s’adscriu un
fragment narratiu del segle xix.

Analitza els diferents tipus de narrador que són propis de
cada moviment i canvia la veu narrativa d’un text.

Coneixement de
les característiques
bàsiques del
romanticisme, el
realisme i el

253

naturalisme.
Anàlisi de la veu
del narrador

UNITAT 4 LA PROPOSTA DE PROJECTE. EL TEATRE DEL SEGLE XIX
BLOC

CONTINGUT

CRIT. D’AV

EAA

IND ASSOLIMENT
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B1

Escolta d’un
programa de ràdio
en què uns
estudiants
presenten un
projecte.

BL1.4

BL1.4.1

BL1.6

BL1.6.1

Escolta i interpreta un text expositiu de l’àmbit
periodístic.
Presenta oralment una proposta de projecte, amb
l’ajuda d’un programa de presentació en diapositives.

Preparació en grup
de la presentació
d’un projecte,
seguint el model de
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l’audició.
Avaluació del treball
dels companys a
partir d’una rúbrica
d’avaluació
acordada entre tots

B2

Lectura i
interpretació d’una
notícia periodística

BL2.1

BL2.1.3

Llegeix i analitza un text de l’àmbit periodístics i diversos
textos expositius en què es fa una proposta de projecte.
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sobre un projecte
científic.

BL2.5

BL2.5.3

Escriu una proposta de projecte original i respectant les
característiques dels gèneres.

Anàlisi de les
característiques
lingüístiques i
estructurals de
diferents propostes
de projecte.
Elaboració d’una
proposta de
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projecte per escrit.
Avaluació del text
propi mitjançant
una rúbrica
proposada.
B3

Substitució de
paraules comodí i
paraules crossa per
mots més precisos i
més adequats en

BL3.1

BL3.1.1.

Identifica els pronoms personals forts, els fa concordar
amb la forma verbal corresponent i els classifica tenint
en compte les característiques morfològiques i
pragmàtiques.
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situacions
acadèmiques
formals.
Anàlisi dels
pronoms personals
forts des del punt
de vista pragmàtic i
textual.

BL3.1

BL3.1.3
Distingeix les característiques de les diferents varietats
diatòpiques.

Anàlisi de
construccions
d’impersonalització,
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pròpies dels textos
acadèmics.
Distinció dels
diferents sons que
representa la grafia
x segons la posició
que ocupa en la
paraula.
Reconeixement de
les característiques
lingüístiques de les
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varietats
diatòpiques.
B4

Lectura guiada
d’obres teatrals dels
autors més
rellevants de la
nostra literatura del
segle xix.

BL4.3

BL4.3.4

Representa textos teatrals, aplicant tècniques
expressives i teatrals.

Distingeix entre teatre culte i popular del segle xix.
BL4.4

BL4.4.2

Analitza els personatges d’una obra teatral.
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Distinció entre el
teatre culte i el
teatre popular.
Anàlisi dels
personatges de
diversos fragments
teatrals.

UNITAT 5 EL TREBALL MONOGRÀFIC (I). LA LITERATURA DELS SEGLES
XX I XXI: MOVIMENTS I TENDÈNCIES
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BLOC
B1

CONTINGUT
Escolta d’una
audició que
representa la
presentació d’un
llibre.

CRIT D’AV

EAA

BL1.2

BL1.2.6

BL1.4

BL1.4.1

IND ASSOLIMENT
Presenta oralment un llibre i en destaca sobretot
l’argument.

Escolta i interpreta la presentació oral d’un llibre.

Preparació de la
presentació d’un
llibre, parant atenció
a la part del resum
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de l’obra.
Avaluació del treball
dels companys a
partir d’una rúbrica
d’avaluació
acordada entre tots.

B2

Lectura i
interpretació d’un
text teatral sobre

BL2.1

BL2.1

Llegeix i interpreta textos relacionats amb la recerca
científica.
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una jove que ha de
fer un treball de
recerca.
Anàlisi de les
característiques
lingüístiques i
estructurals de
resums de treballs
monogràfics.

BL2.6

BL2.6
Escriu un resum d’un treball monogràfic.

Elaboració d’un
resum d’un treball
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monogràfic.
Avaluació del text
propi mitjançant una
rúbrica proposada.
B3

Identificació dels
termes i
reconeixement de
les característiques
diferencials respecte
a les paraules d’ús

BL3.1

BL3.1.2

Identifica els pronoms febles i reconeix l’antecedent en
un text i la funció sintàctica que duen a terme.

Identifica termes creats per composició culta i coneix el
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general.
Ús dels pronoms
febles com a
mecanismes de
cohesió textual.

BL3.3

BL3.3.1

significat dels formants cultes més habituals.
Completa textos aplicant les normes d’ús de les
consonants x, tx i ig.

BL3.7

BL3.7.1

Coneixement i
aplicació de les
normes d’ús
relacionades amb les
grafies x, tx i ig.
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Distinció entre argot
i tecnolecte com a
varietats
diastràtiques.
B4

Lectura guiada
d’obres de diferents
gèneres
corresponents a
autors europeus dels
segles xx i xxi.

BL4.3

BL4.4

BL4.3

BL4.4

Comenta un objecte d’avantguarda i relaciona les
característiques de l’escultura amb les característiques
de la literatura del moment.
Analitza, amb preguntes guiades, diferents textos
d’autors europeus dels segles xx i xxi.
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Interpretació d’un
objecte
d’avantguarda.

UNITAT 6 EL TREBALL MONOGRÀFIC (II). LA POESIA DELS SEGLES XX I XX
BLOC
B1

CONTINGUT

Escolta d’una
audició d’una

CRITERIS
D’AV
BL1.4

EAA
BL1.4.1

IND ASSOLIMENT

Escolta una exposició oral d’un treball monogràfic i
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presentació d’un
treball monogràfic.
Preparació de la
presentació d’un
treball oral a classe,
respectant el grau
de formalitat
necessari.

respon a les preguntes plantejades.
BL1.6

BL1.6.1
Prepara i presenta una exposició oral formal, fent servir
l’ajuda de les noves tecnologies.

Ús de les TIC com a
suport de la
presentació oral
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d’un treball
monogràfic
Avaluació del treball
dels companys a
partir d’una rúbrica
d’avaluació
acordada entre tots.
B2

Lectura i
interpretació de
textos expositius de

BL2.1

BL2.1.1

Llegeix i interpreta textos expositius de diferents tipus,
analitzant-ne tant aspectes formals com de contingut.
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diferents temes.
Anàlisi de les
característiques
lingüístiques i
estructurals de les
diferents parts d’un
treball monogràfic.

BL2.7

BL2.7.1

Tria un tema que li resulta interessant, hi investiga i
redacta un treball monogràfic original en què transmet
la passió sobre el tema.

Elaboració d’un
treball monogràfic
breu.
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B3

Reconeixement
d’oracions
compostes
subordinades
substantives i
adjectives.

BL3.3

BL3.3.1

BL3.6

BL3.6.3

Coneixement i
aplicació de les
normes d’ús
relacionades amb les BL3.7

BL3.7

Reconeix els termes procedents d’altres llengües i els
classifica segons que siguin calcs o manlleus amb l’ajuda
de la web del Termcat.

Identifica les oracions subordinades, les classifica segons
que siguin substantives o adjectives i indica la funció
sintàctica que fan.
Completa textos aplicant les normes d’ús de les
consonants s, c i ç.
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grafies s, c i ç.
Identificació dels
termes procedents
d’altres llengües i
distinció entre
manlleus i calcs.
Distinció de les
característiques de
les diferents
varietats històriques
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i generacionals.
B4

Lectura guiada de
poemes d’autors de
la nostra literatura
dels segles xx i xxi.

BL4.4

BL4.4.2

Analitza, amb preguntes guiades, diferents poemes dels
segles xx i xxi.
Escriu versos fent servir diferents recursos retòrics
fònics.

Creació de versos
fent servir figures
fòniques.
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UNITAT 7 LA FOTONOTÍCIA. LA NARRATIVA DELS SEGLES XX I XXI
BLOC
B1

CONTINGUT

CRITERIS
D’AV

BL1.4
Escolta i comprensió
d’una audició en
què una guia d’un
museu explica el
BL1.6
Guernica de Pablo
Picasso.

EAA
BL1.4.1

IND ASSOLIMENT

Escolta i comprèn l’explicació oral del Guernica que fa
una guia turística.

BL1.6.1
Prepara i explica oralment un quadre de Van Gogh.

Explicació d’un

276

quadre oral.
Avaluació del treball
dels companys a
partir d’una rúbrica
d’avaluació
acordada entre tots.
B2

Lectura i
interpretació de
textos narratius i
descriptius dels

BL2.2

BL2.2.1

Llegeix i interpreta textos literaris i periodístics en què la
imatge adquireix un protagonisme especial.
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àmbits literaris i
periodístics.

BL2.7

BL2.7.4

BL3.3

BL3.3.1

Distinció entre
fotonotícia narrativa
i fotonotícia
interpretativa.
Redacció d’una
fotonotícia.
B3

Distinció dels

Tria entre fer una fotonotícia narrativa o interpretativa,
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diversos tipus
d’abreviacions i
coneixement de les
normes
ortogràfiques
relacionades.
Reconeixement de
les oracions
compostes
subordinades
adverbials.

segons les pròpies habilitats, i la redacta emprant els
models que ha llegit.
Distingeix els diferents tipus d’abreviacions i coneix les
regles ortogràfiques relacionades amb cada tipus.

BL3.6

BL3.7

BL3.6.3

BL3.7.1

Identifica les oracions subordinades adverbials i les
classifica segons que siguin pròpies o impròpies.
Corregeix textos tenint en compte les normes de les
consonants mudes.
Distingeix entre bilingüisme i diglòssia i relaciona els
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Distinció entre les
oracions
subordinades
adverbials pròpies i
impròpies.

BL3.11

BL3.11.1

diferents tipus de bilingüisme amb la representació
gràfica corresponent.

Coneixement i
aplicació de les
normes d’ús
relacionades amb
les grafies mudes,
com la h.

280

Distinció de diversos
tipus de bilingüisme
i entre bilingüisme i
diglòssia.
B4

Distinció dels
diversos tipus
d’abreviacions i
coneixement de les
normes
ortogràfiques

BL4.2

BL4.2.1

Relaciona un quadre d’Andy Warhol amb la literatura
postmoderna.

Analitza, amb preguntes guiades, diferents fragments
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relacionades.
Reconeixement de
les oracions
compostes
subordinades
adverbials.

BL4.4

BL4.4.2

narratius dels segles xx i xxi.
Elabora un text narratiu a partir d’un altre canviant la
manera d’introduir les veus narratives.

Distinció entre les
oracions
subordinades
adverbials pròpies i
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impròpies.
Coneixement i
aplicació de les
normes d’ús
relacionades amb
les grafies mudes,
com la h.
Distinció de diversos
tipus de bilingüisme
i entre bilingüisme i
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diglòssia.

UNITAT 8 LA CRÍTICA. EL TEATRE DELS SEGLES XX I XXI
BLOC
B1

CONTINGUT

Escolta i
comprensió del
programa
radiofònic “Els

CRITERIS
D’AV

EAA

BL1.1

BL1.1.3

BL1.6

BL1.6.1

IND ASSOLIMENT

Escolta i comprèn la crítica de pel·lícules clàssiques que
fan alguns radiooients.
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nostres clàssics”,
amb crítiques a
pel·lícules del
cinema clàssic.

Exposa oralment la crítica d’una pel·lícula.

Producció d’una
crítica oral d’una
pel·lícula.
B2

Anàlisi de
l’estructura de les
crítiques

BL2.1

BL2.1.1

Llegeix i interpreta textos periodístics argumentatius,
tenint en compte el contingut i la forma.
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periodístiques.
Redacció d’una
crítica d’una obra
literària.

BL2.6

BL2.6.2

Escriu una crítica periodística sobre una obra literària
que ha llegit anteriorment, respectant les tres propietat
textuals.

Lectura i
interpretació de
textos
argumentatius de
l’àmbit periodístic.
Desenvolupament
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del sentit crític.
B3

Distinció entre
camp semàntic i
camp associatiu.

BL3.4

BL3.4.2

BL3.6

BL3.6.3

Distingeix els camps semàntics i els camps associatius i
relaciona els camps semàntics amb els semes compartit
i els camps associatius amb el significat connotatiu de
les paraules.

BL3.7.1

Distingeix entre oracions compostes coordinades i
juxtaposades i classifica les coordinades tenint en
compte el nexe.

Identificació de
l’hiperònim i els
hipònims d’un camp
semàntic.
BL3.7
Distinció entre

Corregeix textos aplicant les normes d’ús distintiu de la
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oracions
coordinades i
juxtaposades.

majúscula.
BL3.12

BL3.12.1

Coneix les fites i les entitats fonamentals de la
normativització de la llengua catalana.

Classificació dels
diferents tipus de
coordinades.
Distinció entre
normativització i
normalització.
Coneixement de les
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fites fonamentals
de la
normativització de
la nostra llengua.
B4

Dramatització de
textos teatrals.
Interpretació de
fragments d’obres
teatrals d’autors de
la nostra literatura

BL4.3

BL4.4

BL4.3.4

BL4.4.2

Fa lectures dramatitzades de textos teatrals i dissenya
una escenografia per a un espectacle teatral.
Fa lectures dramatitzades de textos teatrals i dissenya
una escenografia per a un espectacle teatral.
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dels segles xx i xxi.
Disseny d’una
escenografia per a
una obra teatral.

UNITAT 9 EL PUBLIREPORTATGE. L’ASSAIG DELS SEGLES XX I XXI
BLOC

CONTINGUT

CRITERIS
D’AV

EAA

IND ASSOLIMENT
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B1

Escolta i
comprensió d’una
falca publicitària.

BL1.4

BL1.4.1

BL1.6

BL1.6.1

Escolta i comprèn una falca publicitària radiofònica,
tenint en compte aspectes verbals i no verbals.
Elabora una falca publicitària.

Producció d’una
falca publicitària.

B2

Lectura i
interpretació de

BL2.1

BL2.1.2

Llegeix i interpreta publireportatges, tenint en compte
el contingut i la forma.
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publireportatges.

BL2.3

Anàlisi de
l’estructura dels
BL2.5
publireportatges i la
distinció amb altres
gèneres
periodístics.

BL2.3.2

Elabora un resum del text inicial de la unitat.
Elabora un resum del text inicial de la unitat.

BL2.5.3

Redacció d’un
publireportatge a
partir d’un model.
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B3

Distinció entre
significat, significant
i referent.
Identificació de
casos de canvi
semàntic.
Classificació dels
diferents tipus de
canvi semàntic:
metàfora,

BL3.4

BL3.4

BL3.6

BL3.6

BL3.7

BL3.7

Distingeix entre significat, significant i referent, i
reconeix els casos de canvi semàntic.

Corregeix textos aplicant les normes d’ús demarcatiu de
la majúscula.

Corregeix un text identificant els problemes que
planteja des del punt de vista de les propietats textuals.
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metonímia,
antonomàsia…

Analitza la situació sociolingüística actual i coneix els
sistema de política lingüística que s’hi apliquen.

Anàlisi de les
propietats textuals
en un text.

BL3.8

BL3.8

Identificació i
esmena dels
problemes
relacionats amb les
propietats textuals
que planteja un

BL3.11

BL3.11
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text.
Distinció dels
diferents tipus
d’oracions
compostes.
Aplicació de les
normes d’ús de les
majúscules.
Distinció dels
diferents models de
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política lingüística.
Anàlisi de la situació
sociolingüística
actual.
B4

Interpretació de
fragments d’obres
assagístiques
d’autors de la
nostra literatura

BL4.4

BL4.4

Analitza, amb preguntes guiades, diferents fragments
assagístics dels segles xx i xxi.
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dels segles xx i xxi.
Creació d’aforismes
a partir d’uns
quants models.

4.2.5. TEMPORITZACIÓ

1a avaluació
2a avaluació
3a avaluació

Unitats 0, 1, 2 i 3 i projecte IMPLICA’T
Unitats 4, 5 i 6 i projecte NAVEGA
Unitats 7, 8 i 9 i projecte SOMIA
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4.2.6. LECTURES

1a avaluació
2a avaluació
3a avaluació

DE VRIES, Anke. Còmplice. Editorial Cruïlla. Gran Angular.
WITTERICK, J.L. El secret de la mare. Fanbooks.
MARTÍ I POL M. Antologia poètica. Barcanova

4.2.7. MODELS METODOLÒGICS
S’aniran combinant els següents models en funció dels continguts que treballem: model discursiu i
expositiu, aprenentatge cooperatiu, treball per tasques, treball per projectes, per fomentar
l’experimentació, la participació, la motivació, la interacció entre ells i es potenciarà el treball en
grup i per projectes, per parelles, en gran grup i també l’individual.

298

4.2.8. AVALUACIÓ

4.2.8.1. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ
Observació directa de la feina diària.
Anàlisi i valoració de tasques especialment creades per a l’avaluació.
Valoració quantitativa del progrés individual (qualificacions).
Valoració qualitativa del progrés individual (anotacions i puntualitzacions).
Valoració quantitativa del progrés col·lectiu.
Valoració qualitativa del progrés col·lectiu.
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Altres.
4.2.8.2.INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
Element de diagnòstic: rúbrica de la unitat.
Avaluació de continguts, proves corresponents a la unitat.
Avaluació per competències, proves corresponents a la unitat.
Proves d’avaluació externa.
Altres documents gràfics o textuals.
Debats i intervencions.
Projectes personals o de grup.
Representacions i dramatitzacions.
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Elaboracions multimèdia.
Altres.
4.2.8.3.SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Qualificació quantitativa: A les proves d’avaluació de continguts, cada activitat es qualificarà amb
la puntuació indicada. En cas que la resposta no sigui incorrecta, però sigui incompleta, caldrà
valorar-la amb la meitat de la puntuació. Així, la qualificació màxima de la prova serà de 10 punts.
Qualificació qualitativa: tendrà com a clau per al diagnòstic la rúbrica corresponent a la unitat.
Proves d’avaluació per competències.
Observació directa.
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4.2.8.4. TIPUS D’AVALUACIÓ
La nota final de cada avaluació s’obtindrà de la suma dels següents percentatges: 70% proves
objectives, 20% notes de classe, 10% actitud.
En les proves objectives cada falta d’ortografia diferent, a les preguntes que no es demanen
qüestions estrictament ortogràfiques, es descomptarà 0,1 fins a un màxim de dos punts de la nota
conjunta de la prova.
L’avaluació és contínua. Per tant, a cada una de les avaluacions els alumnes hauran de demostrar
que han assolit els coneixements treballats, no només al darrer trimestre, sinó des del
començament de curs. Com a conseqüència, els alumnes que aprovin la darrera de les avaluacions
s’entendrà que han superat el curs i si suspenen la tercera avaluació tindran dret a un examen global
on hi entrarà com a cada examen tota la matèria vista durant tot el curs. La qualificació final de
curs serà la nota de tercera avaluació per als alumnes que aproven el curs i la nota de l’examen
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global per als qui han suspès la matèria per avaluacions. Si els alumnes no demostren haver assolit
els objectius de la matèria, aquesta els quedarà suspesa i tendran la possibilitat de recuperar la
matèria a la convocatòria extraordinària de setembre.

Els alumnes que tenguin l’assignatura pendent del curs anterior, podran recuperar-la
automàticament si durant el curs demostren haver assolit els coneixements exigits. Si no fos així,
disposaran de dues oportunitats per aprovar la matèria: un examen de recuperació durant el mes
de febrer i un altre el mes de maig, de les quals seran avisats amb antelació suficient. Durant el curs
se’ls farà un seguiment per tal d’ajudar-los a aprovar la matèria suspesa del curs anterior.
4.2.8.5. RECUPERACIÓ DE PENDENTS:
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Els alumnes que tenguin l’assignatura del curs anterior pendent podran recuperar-la automàticament
si a final de curs demostren haver assolit els coneixements exigits. A banda, disposaran de l’oportunitat
de fer dos exàmens de recuperació: un durant el mes de febrer i un altre el mes de maig, dels quals
seran avisats amb antelació suficient. La matèria de la qual s’hauran d’examinar serà la mateixa que es
va treballar durant el curs anterior (el currículum que marca la Conselleria).
La cap de departament s’encarregarà de fer el seguiment del procés de recuperació d’aquests alumnes
durant el curs, marcant-los les pautes seguir, oferint-los les tutories de matèria que calguin i orientatlos en tots aquells dubtes que se’ls puguin presentar.

4.2.9. CONTINGUTS TRANSVERSALS
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Comprensió lectora. Text inicial de cada unitat.
Expressió oral i escrita. S’elaborarà un currículum, una sol·licitud, una proposta de projecte,
Planificació de l’exposició oral d’una crítica.
Comunicació audiovisual Escolta i anàlisi d’una conversa telefònica sobre la sol·licitud d’informació
d’un crèdit a una entitat bancària, d’una proposta de projecte, d’un treball monogràfic.. Cerca al
Termcat de manlleus i calcs; cerca d’informació en Internet sobre poetes dels segles xx i xxi . Escolta
i anàlisi de les crítiques de pel·lícules clàssiques en un programa radiofònic.
Actitud emprenedora Empenta per proposar una millora de l’espai púbic, un suggeriment
d’activitat.. iniciativa per plantejar projectes amb creativitat.
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Educació cívica i constitucional. Lectura de diverses sol·licituds com a mitjà per a adreçar-se a les
administracions. Aplicació de les normes de cortesia bàsiques per a una conversa telefònica amb
desconeguts. Tria de la dixi social més adequada en diferents situacions comunicatives. Anàlisi
crítica dels noms dels productes de consum. Entendre i dialogar sobre la vida segons Joan Alcover
en relació amb la Balanguera. Respecte per les entitats i les figures clau del procés de
normativització de la nostra llengua.
4.2.10. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Partint del Pla d’Atenció a la Diversitat, des de la nostra àrea, s’ha tingut en compte el tractament
de la diversitat pel que fa als diferents ritmes d’aprenentatge que desenvolupa cada alumne dins
l’aula. Els alumnes han d’arribar al desenvolupament de les competències clau i dels objectius al
final de l’etapa, però cadascú d’acord amb les seves possibilitats.
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De les tres sessions presencials de la matèria a 4t d’ESO a una de les tres comptam amb l’ajuda
d’una professora de suport que ens ajudarà amb l’elaboració de les adaptacions curriculars no
significatives dels alumnes NESE que tenim aquest curs 2019-20. La 0’5 hora no presencial està
dedicada a les tasques que han de fer a casa i a la lectura dels llibres proposats cada trimestre. Si
pensam que les lectures proposades no són adequades per als alumnes NESE o d’incorporació
tardana s’obtarà per una altra lectura. Per als alumnes d’altes capacitats tindrem activitats
d’ampliació i lectures adaptades al seu nivell. Per als alumnes de suport educatiu plantejarem
activitats de reforç.

5. PROGRAMACIÓ BATXILLERAT
5.0. ESPECIFICITAT DEL BATXILLERAT EN BLOCS PER A ESPORTISTES D’ALT NIVELL.
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Al nostre centre, tal i com es preveu a l’Article 4 de l’Ordre 4958, de 27 de febrer de 2007, s’imparteix
el Batxillerat en dues Modalitats:
a) Model A. S’estructuren els estudis en tres blocs i cadascun es cursa en un any acadèmic.
b) Model B. Les matèries de cada modalitat s’imparteixen en dos cursos acadèmics. En aquest model
l’estructuració i l’horari de les matèries es fa d’acord amb la legislació vigent per al batxillerat de règim
diürn.
D’aquesta manera, els alumnes que practiquen esports que tenen un horari d’entrenament més intens
tenen la possibilitat de treure’s el batxillerat en tres anys en lloc de dos.
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Pel que afecta la nostra matèria, s’imparteix la Llengua Catalana i Literatura de primer de batxillerat a
Bloc I i la de segon de batxillerat a Bloc III. A Bloc II els alumnes no cursen la nostra matèria però disposen
al llarg del curs d’una sessió setmanal per repassar el que es va treballar a Bloc I i, sobretot, per
anar preparant-los per a l’assignatura de segon de batxillerat ( que cursaran a Bloc III) . En aquesta
sessió setmanal de repàs els alumnes aniran alternant el repàs de qüestions de caire lingüístic
(ortografia, lèxic, morfosintaxi...) i sociolingüístic amb la pràctica del comentari de text. El que pretenem
amb aquest reforç és anar-los dotant dels millors recursos que els permetin, una vegada acabat el
batxillerat, fer front a una revàlida o a qualsevol altre tipus de prova d’accés a la universitat.
5. 1. 1r BATXILLERAT I BLOC I
5.1.1. CONTINGUTS ESPECÍFICS
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Al batxillerat, l’estudi de la llengua i la literatura catalanes ha d’acomplir un doble rol: consolidar els
coneixements bàsics apresos durant l’ensenyament secundari i ampliar-los tot oferint informacions i
habilitats noves, adients al nivell de maduresa de l’alumnat en aquesta etapa. A més d’això, el batxillerat
presenta tot un seguit d’eines que completen la formació intel·lectual i humana dels estudiants i els
preparen per introduir-se al món laboral i social, per accedir als estudis universitaris o bé a una formació
professional de grau superior.
Per tot això, la matèria ha de centrar-se primerament en la competència comunicativa de l’alumnat. El
llenguatge produeix contínuament discursos, orals i escrits, que pertanyen a diversos àmbits i que
presenten diferents nivells, registres i dialectes. Aquests textos s’han d’analitzar, definir i classificar de
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manera adient, per tal que la reflexió que se’n derivi permeti facilitar els processos d’aprenentatge dels
usos lingüístics exigits a batxillerat.
L’alumnat ha de ser capaç de crear i comprendre qualsevol tipus de discurs, i alhora ha de copsar la
rellevància que té la llengua com a mitjà més útil i efectiu per transmetre tota mena de missatges i per
facilitar la interacció i la cohesió socials. Així doncs, cal presentar l’aprenentatge de les tècniques
comunicatives com un component transversal d’aquesta matèria, posant esment sobretot als textos
acadèmics i literaris, a fi de conèixer la diversitat creativa i els graus de formalitat i per poder
desenvolupar l’autonomia i l’actitud crítica
D’altra banda, cal disposar d’un seguit d’eines i de tècniques essencialment pràctiques, amb les quals
l’alumnat pugui comprendre i pair la informació rebuda i alhora expressar amb coherència i correcció
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allò que ha de conèixer en acabar el cicle. Per això, s’han de revisar i assegurar les normes ortogràfiques,
els principis gramaticals bàsics, les unitats lexicosemàntiques i les característiques textuals.
La literatura també ajuda l’estudiant a ampliar la seva competència comunicativa i a perfeccionar les
seves capacitats com a creador. Mitjançant la formació literària, l’alumnat aprèn a desenvolupar la
imaginació, a ordenar les idees, a refermar l’hàbit de lectura i a conèixer l’experiència cultural d’altres
èpoques i unes altres maneres de pensar.
Els mitjans de comunicació audiovisuals i les noves tecnologies informàtiques són un element de pes en
la societat moderna i per això, naturalment, esdevenen cabdals en el decurs formatiu de l’alumnat de
batxillerat. Es tracta d’un complex entramat que aboca una infinitud de missatges orals i escrits i on es
fa servir el llenguatge de maneres diferents, segons el tema i el context. Això empeny l’alumnat a
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comprovar la seva capacitat com a interlocutor i el seu domini en els usos lingüístics, i al mateix temps
l’ajuda a la reflexió sobre la realitat i a formar-se un sentit crític.
Tenint en compte la situació sociolingüística de les Illes Balears, és particularment necessari que es
treballin actituds lingüístiques i s’eliminin prejudicis a fi que l’alumnat s’impliqui plenament en el
compromís, com a ciutadans conscients del procés de recobrament de la normalitat lingüística.
D’acord amb això, el currículum es divideix en quatre blocs de continguts. La descripció interna de cada
bloc canvia segons el tractament diferent que es fa dels conceptes al primer i al segon curs de batxillerat.
Quant a la distribució, s’han posat tres blocs a cada nivell per tal d’evitar repeticions innecessàries i
diversificar en excés l’oferta. S’entén que a primer de batxillerat es reforçaran els conceptes ortogràfics
i gramaticals i a segon, ja consolidats aquests, es podrà destinar una atenció major a la història social i a
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la sociolingüística. S’ha de ressaltar que els continguts específics d’aquesta etapa reben un tractament
més continuat i unitari.
“Bloc 1. Comunicació i tècniques de treball”.
Se centra en les habilitats lingüístiques de comprendre, analitzar i produir textos orals i escrits,
preferentment formals. S’ocupa dels aspectes essencials de la tipologia textual i també dels
procediments de recerca, selecció i manipulació de dades, utilitzant tant els mitjans tradicionals com les
tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).
“Bloc 2. Estudi de la llengua”.
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Està orientat a la reflexió sobre els aspectes fonètics, morfosintàctics i lexicosemàntics de la matèria,
però vinculada a l’ús de la llengua i a una anàlisi més global del text, a fi de sistematitzar i consolidar els
aprenentatges sobre les estructures lingüístiques.
“Bloc 3. Llengua i ús”.
Va referit a la comprensió i a la presa de consciència de la necessitat de normalització de la llengua
pròpia, de valorar-la com un dels principals signes d’identitat de les Illes Balears i de base de comunicació
com a eina fonamental de comunicació al mateix temps que es pren consciència també de la realitat
plurilingüe i multicultural de l’Estat espanyol i del món, de les varietats internes de la llengua (històrica,
geogràfica, social i funcional), del coneixement de la història i de la situació actual –tant legal com d’ús–
de la llengua catalana.
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“Bloc 4. Literatura”.
Es basa en l’ampliació de la competència comunicativa i lingüística, la consolidació de l’hàbit lector, el
desenvolupament del sentit crític, el reforç dels sabers relatius al context en què s’han produït els textos
literaris i l’aplicació d’aquests coneixements a la seva anàlisi i interpretació. A més, un aprenentatge ben
dirigit de la literatura ajuda al compliment dels restants objectius formatius del batxillerat:
autoconeixement, comprensió del comportament humà i enriquiment cultural.

Quant a la diversitat de l’alumnat, cal recordar que es treballa, d’entrada, amb joves de 16 a 18 anys,
amb interessos ja molt diversificats segons la modalitat de batxillerat escollida, molts dels quals
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probablement continuaran estudiant, però d’altres, no, i cal tenir present quin és el mínim comú que
hauria de tenir qualsevol alumne en acabar aquest cicle.
Comptat i debatut, aquesta matèria ha de completar i refermar durant el batxillerat els ensenyaments
adquirits a l’etapa educativa anterior i ha de garantir el domini de la capacitat comunicativa de l’alumnat
en la llengua pròpia de les Illes Balears, el català. Aquesta capacitat se centra bàsicament en la reflexió
i l’anàlisi, la reelaboració i la producció textuals, referides especialment als àmbits formals. Pel que fa a
l’estudi de les unitats de la llengua, de les seves relacions i funcions, s’enfocarà des de la reflexió i
s’orientarà cap a una millora de l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció del text. Per altra
banda, l’estudi de la literatura s’orientarà a la consolidació de l’hàbit lector, a la reflexió sobre les obres
treballades i el context en què foren creades, i a l’adquisició d’un criteri propi. Quant al coneixement de
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les varietats lingüístiques i el seu ús, haurà de contribuir a eradicar prejudicis i a promoure actituds
crítiques davant els usos del llenguatge que representen comportaments discriminatoris. S’ha de
reforçar la llengua pròpia per poder encarar amb seguretat l’aprenentatge d’altres llengües i afavorir la
cohesió social. Finalment, cal no oblidar que en el món actual, en constant transformació, es requereix
un domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
5.1.2. OBJECTIUS GENERALS D’ETAPA:
El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin:
1. Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica
responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
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i en la Declaració Universal dels Drets Humans, que fomenti la coresponsabilitat en la construcció d’una
societat justa i equitativa i afavoreixi la sostenibilitat.
2.Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d’una manera responsable i
autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals,
familiars i socials.
3. 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 per
qualsevol condició o circumstància personal o social, amb una especial atenció a les persones amb
discapacitat.
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4. Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’aprofitament
eficaç de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
5. Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, les dues llengües oficials de les Illes Balears.
6. Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb fluïdesa i correcció.
7. Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
8. Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els
principals factors de la seva evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i la millora
del seu entorn social.
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9. Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies
de la modalitat triada.
10. Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics.
Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les
condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte vers el medi ambient.
11. Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip,
confiança en si mateix i sentit crític.
12. Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i
enriquiment cultural.
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13. Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
14. Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària.

5.1.3. OBJECTIUS GENERALS D’ÀREA I VINCULACIÓ AMB ELS D’ETAPA
1. Comprendre i crear missatges orals i escrits en llengua catalana amb adequació, coherència, cohesió
i correcció, mitjançant l’aplicació dels coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes
d’ús lingüístic, per a propòsits acadèmics i socials.
2. Fer un ús correcte de les normes que regulen l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
3. Comprendre els factors socials i legals que condicionen el contacte entre llengües.
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4. Conèixer la realitat plurilingüe i multicultural del món d’avui, posant especial atenció a les Illes Balears,
a l’Estat espanyol i a Europa i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística al món com una
riquesa cultural i personal.
5. Emprar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre informació per
produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.
6. 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.
7. Conèixer les característiques generals dels períodes més representatius de la literatura catalana, com
també saber-ne contextualitzar els autors i les obres més destacades.
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8. Analitzar i comentar, des del punt de vista formal i del contingut, textos en prosa i en vers, de
qualsevol tipologia i fer de la lectura una forma d’enriquiment personal i d’obertura al món.
9. Valorar la importància d’usar el registre lingüístic adequat a cada situació comunicativa.
10. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...) per afavorir
l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.
5.1.4. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU.

Les competències clau al batxillerat continuen el desenvolupament de les que s’han treballat en etapes
educatives anteriors i, a la vegada, preparen per a la vida activa i per afrontar estudis superiors amb
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eficiència. La matèria de llengua catalana i literatura és decisiva per al desenvolupament de
pràcticament totes les competències clau, però és cabdal per a la competència lingüística i la digital.
La competència en comunicació lingüística, que, a les Illes Balears, implica el domini de la llengua
catalana en diversos suports i la seva doble dimensió oral i escrita, esdevé, a més, una eina
imprescindible per aprendre a aprendre, en el sentit que possibilita la integració efectiva tant al món
acadèmic com al món social. Mai no s’insistirà prou en el fet que la competència en comunicació
lingüística s’ha de desenvolupar des de totes les matèries i a totes les etapes de l’ensenyament. Per
aquesta raó, és imprescindible la coordinació entre tots els professors del centre, que han d’assumir que
es pot ensenyar llengua des de qualsevol matèria i que tenir més competència lingüística facilita
l’adquisició de nous aprenentatges.
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La competència que té relació amb la consciència i les expressions culturals té un lligam directe amb el
fet literari, ja que desenvolupa l’autoconeixement mitjançant les manifestacions artístiques, no tan sols
les literàries, sinó també la relació dels textos d’intenció creativa amb altres disciplines artístiques i amb
el seu context historicosocial. La literatura esdevé, així, una eina fonamental per al coneixement, la
reflexió i l’anàlisi de la realitat actual i de l’experiència humana al llarg del temps, amb la qual cosa la
literatura catalana també incideix en les competències socials i cíviques.
Així mateix, la matèria contribueix decisivament a la competència digital, perquè avui no es pot
desvincular l’ensenyament de llengües de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el
sentit que aquesta s’ha convertit en referent constant en els intercanvis comunicatius. A més, les TIC
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són imprescindibles no tan sols en l’àmbit acadèmic, sinó també en qualsevol àmbit social o
professional. La competència digital, part de la dimensió comunicativa, s’orienta al batxillerat per una
part a la introducció en el camp de la investigació dirigida als estudis superiors però, per una altra, fa
alumnes emprenedors, en el sentit que han de prendre decisions en el moment de destriar, tractar i
interpretar la informació rellevant entre tota l’allau discursiva de què es disposa avui en dia.
Hom ha entrat, així, en la competència de sentit d’iniciativa i esperit emprenedor que les matèries
lingüístiques treballen en tot moment perquè els intercanvis comunicatius impliquen negociacions i
decisions que ajuden a afrontar l’adopció de solucions diferents davant nous contextos, tot generant
uns processos que reafirmen l’autoestima, l’autocrítica i, en definitiva, l’autonomia personal.
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En definitiva, i com a conclusió, s’ha d’entendre que la contribució de la matèria a les competències
facilita aprenentatges significatius, lluny de continguts aïllats i tractats de forma lineal. Aquest
enfocament competencial implica una seqüenciació que possibilita el fet lingüístic i l’aprehensió de les
formes de comunicació diverses amb què es manifesten les societats modernes.

5.1.5.. ORGANITZACIÓ, SEQÜENCIACIÓ I AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS DE LA MATÈRIA
UNITAT 1. GÈNERES LITERARIS. ORÍGENS DE LA LLENGUA CATALANA. REPÀS DEL
VOCALISME.
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TEMPORITZACIÓ: 2 SETMANES

Continguts

Introducció a cada un dels
apartats que integren la unitat.

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenen

Conèixer els objectius de la unitat per Activa els coneixements previs i
mitjà de la cerca d’informació sobre el amb els objectius de la unitat.
tema i una posada oral en comú a l’aula
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per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Introducció als gèneres literaris a
través de la lectura comentada
de fragments representatius de
cada un.

Comprendre, identificar i analitzar textos
literaris de gèneres diversos atenent les
característiques específiques de cada un.

Distingeix el gènere de textos lite

Identifica i explica a partir d’
principals característiques de c
gèneres i subgèneres.
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Analitza la mètrica d’un poem
sil·làbic, fenòmens de contacte v
de versos, tipus de rima i estrofe

Elabora textos de creació pr
models analitzats dels diferents g

La Romània. Les llengües
romàniques. El naixement de la

Conèixer la filiació romànica de la nostra Sap què són i quines són
llengua i els seus orígens històrics i també romàniques.
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llengua catalana. Primers textos
que es conserven.

el primers textos que es conserven escrits
Explica l’origen del català i les ca
en llengua catalana.
del seus primers textos.

Vocalisme. Repàs de l’ortografia
de les vocals.

Conèixer el vocalisme de la llengua Reconeix el so de les vocals obert
catalana i la grafia que correspon a cada
un dels seus sons.

És capaç de reproduir-les en l’
manera correcta seguint les
regeixen el seu ús.
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Consolidació dels aprenentatges
assolits en aquesta unitat

Mobilitzar els aprenentatges assolits en Aprofita les activitats i hi a
aquesta unitat per mitjà d’activitats per consolidar els aprenentatges.
avaluar el progrés individual.

UNITAT 2. FIGURES RETÒRIQUES. TÒPICS LITERARIS. DOMINI LINGÜÍSTIC. REPÀS
CONSONANTISME (I).

333

TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES

Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge

Introducció a cada un dels
apartats que integren la unitat.

Conèixer els objectius de la unitat Activa els coneixements previs i els re
per mitjà de la cerca d’informació amb els objectius de la unitat.
sobre el tema i una posada oral en
comú a l’aula per activar els
coneixements previs i preveure les
dificultats d’aprenentatge.
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Principals figures retòriques en
l’àmbit de la literatura

Conèixer les diferents figures
retòriques dels diferents àmbits
(fonètic, morfosintàctic i semàntic),
saber localitzar-les en les obres
literàries i entendre la finalitat del
seu ús.

Identifica les figures retòriques en
literari.

És capaç de copsar la idoneïtat del se
peces literàries de caire divers.
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Sap utilitzar les figures retòriques en t
pròpia creació.

Tòpics literaris
corrent

d’ús

més

Entendre el concepte de tòpic
literari i identificar el seu ús en
obres literàries de caire divers.

Identifica l’ús de tòpics literaris e
literàries de caire divers.
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Sap utilitzar els tòpics literaris en te
pròpia creació.

Domini lingüístic de la llengua
catalana

Conèixer els diferents territoris en
l’àmbit europeu on la llengua
catalana és la llengua pròpia i
també
les
circumstàncies
particulars de la llengua en cada un
d’aquests territoris.

Coneix els diferents territoris on es
llengua catalana com a llengua pròpia

Sap identificar-los en un mapa.
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Explica amb coherència per quin m
parla la llengua catalana en cada un d

Coneix quina és la situació actual de la
(legal i d’ús real)
a cada un d’
territoris
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Consonantisme (I). Repàs de
l’ortografia de les consonants
oclusives, nasals i fricatives.

Conèixer el consonantisme de la
llengua catalana pel que fa a les
consonants oclusives, nasals i
fricatives i la grafia que correspon a
cada un dels seus sons.

Aplica les regles ortogràfiques rela
l’escriptura dels fonemes conso
oclusius, nasals i fricatius.
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Consolidació
aprenentatges
aquesta unitat

dels
assolits en

Mobilitzar
els
aprenentatges
assolits en aquesta unitat per mitjà
d’activitats per avaluar el progrés
individual.

Aprofita les activitats i hi aprofund
consolidar els aprenentatges.

UNITAT 3. INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA MEDIEVAL. LÍRICA TROBADORESCA. LES PROPIETATS
TEXTUALS. REPÀS CONSONANTISME (II).
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TEMPORITZACIÓ: 4 SETMANES

Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge
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Introducció a cada un dels
apartats que integren la
unitat.

Conèixer els objectius de la unitat
per mitjà de la cerca d’informació
sobre el tema i una posada oral en
comú a l’aula per activar els
coneixements previs i preveure les
dificultats d’aprenentatge.

Activa els coneixements previs i els re
amb els objectius de la unitat.

Introducció històrica a la
literatura de l’Edat Mitjana

Conèixer els fets històrics més
rellevants i l’estructura social de

Coneix els principals trets que define
període històric de l’Edat Mitjana.
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l’Edat Mitjana i entendre l’estreta
relació que els lliga amb les
diferents creacions de la literatura
catalana d’aquest període.

Literatura trobadoresca

Explicar
què
és
la
lírica
trobadoresca, l’amor cortès, els
gèneres poètics i la seva evolució
fins ben entrat el segle XV.

Situa els principals autors de l’èp
l’entorn que varen viure (contextualitz

Descriu les característiques de l’amor
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Contextualitzar i analitzar les obres
més significatives dels principals
autors..

Enumera, descriu i distingeix les mo
poètiques creades pels trobadors
trobairitz.

Analitza la forma de textos dels pr
trobadors i trobairitz.
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Les propietats textuals

Reconèixer la importància de les
propietats textuals en l’elaboració
de textos de qualsevol tipologia.

Redacta textos amb coherència, co
correcció.

Consonantisme (II). Repàs de
l’ortografia de les consonants
africades i laterals.

Destriar els diferents sons de les
consonants africades i laterals i
aplicar de manera adequada les
normes que regeixen el seu ús.

Aplica les regles ortogràfiques rela
l’escriptura dels fonemes conso
africats i laterals.
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Consolidació
aprenentatges
aquesta unitat

dels
assolits en

Mobilitzar
els
aprenentatges
assolits en aquesta unitat per mitjà
d’activitats per avaluar el progrés
individual.

Aprofita les activitats i hi aprofund
consolidar els aprenentatges.

UNITAT 4. NAIXEMENT DE LA PROSA LITERÀRIA. RAMON LLULL. TIPOLOGIA TEXTUAL. REPÀS
CONSONANTISME (III).
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES
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Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge

Introducció a cada un dels
apartats que integren la unitat.

Conèixer els objectius de la unitat
per mitjà de la cerca d’informació
sobre el tema i una posada oral en
comú a l’aula per activar els
coneixements previs i preveure les
dificultats d’aprenentatge.

Activa els coneixements previs i els re
amb els objectius de la unitat.
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Naixement i funció de la prosa
literària

Conèixer les circumstàncies en què
va néixer la prosa literària

Explica les característiques de la lit
religiosa i didàctica

Els gèneres didàctics medievals

Distingir els
medievals

Identifica i explica les característiqu
gèneres didàctics medievals

gèneres

didàctics
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Ramon Llull: vida, obra i
característiques de la seva obra

Conèixer la biografia de Ramon Llull
i la importància de la seva extensa
obra.

Coneix la importància de l’obra de
Llull com a model lingüístic.

Explica els trets principals de l
biografia.

Explica amb quin criteri Ramon Llull fa
gènere literari o altres.
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Coneix les llengües en què Llull va esc
seva obra i les raons d’aquesta tria.

Conèixer les característiques de les
obres lul·lianes i les seves
aportacions a la història de la
llengua i la literatura

Coneix les obres principals de Ramo
les característiques principals q
defineixen.
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Tipologia textual

Comprendre les idees principals
dels diferents tipus de textos
mitjançant la resposta a qüestions
de caire divers.

Respon preguntes a partir de tex
tipologia diversa.

Conèixer i valorar críticament
l’estructura dels textos expositius,
instructius,
narratius,

Identifica, a partir dels seus trets dis
textos de tipologia diversa i en
l‘estructura.
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argumentatius,
conversacionals,
descriptius i poètics

Elabora amb correcció, i adaptant-s
característiques pròpies de cada mo
textos de tipologia diversa (exp
instructius,
argumentatius
na
conversacionals, descriptius i poètics)
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Consonantisme (III). Repàs de
les consonants vibrants. Ús de
la lletra hac.

Destriar els diferents sons de les
consonants vibrants i aplicar de
manera adequada les normes que
regeixen el seu ús.

Aplica les regles ortogràfiques rela
l’escriptura dels fonemes conso
vibrants i també de la lletra Hac.

Identificar els mots que, per
gramàtica històrica, han de dur la
lletra hac.
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Consolidació
aprenentatges
aquesta unitat

dels
assolits en

Mobilitzar
els
aprenentatges
assolits en aquesta unitat per mitjà
d’activitats per avaluar el progrés
individual.

Aprofita les activitats i hi aprofund
consolidar els aprenentatges.

UNITAT 5. LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES. LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA SEGONS ELS USUARIS.
ELS DIALECTES HISTÒRICS, GEOGRÀFICS I SOCIALS. REPÀS D’ACCENTUACIÓ I DIÈRESI.
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TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES

Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge
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Introducció a cada un dels
apartats que integren la
unitat.

Conèixer els objectius de la unitat per
mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a
l’aula per activar els coneixements
previs i preveure les dificultats
d’aprenentatge.

Activa els coneixements previs i els re
amb els objectius de la unitat.
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L’expansió de la llengua als
segles XIII i XIV

Conèixer la situació de la llengua entre
els segles XIII i XIV.

Explica l’expansió de la llengua c
durant els segles XIII i XIV.
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La Cancelleria Reial.
llenguatge solemne.

El

Conèixer i valorar la importància de la
Cancelleria Reial i les característiques
principals del model de llengua que
utilitzaven els funcionaris que en
formaven part.

Reconeix la importància de la Can
Reial com a institució generadora de
que serviren com a model lingüístic i

La literatura èpica:
cançons de gesta.

les

Conèixer la literatura historiogràfica
d’aquest període en l’àmbit europeu i
les especificitats en la literatura
catalana.

Identifica els trets bàsics de les canç
gesta.
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La prosa historiogràfica: les
Quatre Grans Cròniques.

Analitzar la prosa historiogràfica
catalana. Les Cròniques de Jaume I,
Bernat Desclot, Ramon Muntaner i
Pere el Cerimoniós.

Identifica i explica les característiq
cada una de les Quatre Grans Cròniqu

La variació lingüística segons
els usuaris. Els dialectes
geogràfics, històrics i socials

Identificar els trets diferencials entre
parlants d’una mateixa llengua en
funció de diferents criteris.

Identifica i analitza els trets dife
entre els parlants de la llengua catala
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Conèixer els conceptes de llengua i
dialecte.

Entén el concepte de diversitat lingü
sap explicar el concepte de dialecte.

Conèixer els factors que condicionen
la variació en els àmbits geogràfics,
històric i social.

Reconeix les característiques bàsiqu
defineixen els diferents dialectes geo
històrics i socials i valora la base c
que, a la vegada, els unifica.
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Conèixer la varietat diacrònica,
diastràtica i diatòpica i els dialectes de
la llengua.

Identifica i relaciona els trets caract
de les diferents varietats dialectals de
amb el model estàndard.

Comentar un text tot identificant-ne la
varietat lingüística

Identifica la varietat lingüística d’un te
justificar els trets que la determinen.
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Repàs de l’accentuació i la
dièresi

Conèixer i aplicar les normes de
l’accentuació i la dièresi mitjançant
l’exercitació per millorar l’ortografia..

Explica la funció de la dièresi i l’accen

Aplica de manera adequada les re
l’accentuació i la dièresi.

Consolidació
dels
aprenentatges assolits en
aquesta unitat

Mobilitzar els aprenentatges assolits
en aquesta unitat per mitjà d’activitats
per avaluar el progrés individual.

Aprofita les activitats i hi aprofund
consolidar els aprenentatges.
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UNITAT 6. LITERATURA RELIGIOSA I MORALITZANT DEL SEGLE XIV. LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA
SEGONS ELS USOS: REGISTRES. REPÀS DE L’APÒSTROF, EL GUIONET I LA CONTRACCIÓ.
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES
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Continguts

Criteris d’avaluació

Introducció a cada un dels
apartats que integren la
unitat.

Conèixer els objectius de la unitat per
mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Estàndards d’aprenentatge

Activa els coneixements previs i els re
amb els objectius de la unitat.
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La prosa religiosa i
moralitzant del segle XIV.

Conèixer la prosa religiosa i moralitzant
dels segle XIV i identificar les
característiques de l’obra dels seus
autors més destacats.

Explica les característiques de la lit
religiosa i moralitzant

Relaciona obres i trets característi
autors significatius.

La
variació
lingüística
segons els usos (registres)

Conèixer els criteris que determinen l’ús
d’un o altre registre

Entén el concepte de registre i co
factors que en determinen l’ús.
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Identificar els diferents registres de la
llengua en situacions comunicatives
diverses.

Explica les característiques dels d
registres de la llengua.

Identifica, en textos de tipologia div
registre del qual fan ús.
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Repàs de l’apòstrof, el
guionet i la contracció

Usar correctament l’apòstrof, el guionet
i la contracció atenent la normativa que
regeix el seu ús

Aplica de manera adequada les re
l’apòstrof, el guionet i la contracció.

Consolidació
dels
aprenentatges assolits en
aquesta unitat

Mobilitzar els aprenentatges assolits en
aquesta unitat per mitjà d’activitats per
avaluar el progrés individual.

Aprofita les activitats i hi aprofund
consolidar els aprenentatges.
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UNITAT 7. LA POESIA DEL SEGLE XV. AUSIÀS MARCH. HISTÒRIA DE L’ESTÀNDARD CATALÀ.
REPÀS DE GÈNERE I NOMBRE DELS SUBSTANTIU I L’ADJECTIU.
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES

Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge
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Introducció a cada un dels
apartats que integren la
unitat.

Conèixer els objectius de la unitat per
mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Activa els coneixements previs i els r
amb els objectius de la unitat.

La poesia del segle XV.
Ausiàs March.

Conèixer el període de transició entre
l’obra poètica dels trobadors i la d’Ausiàs
March

Identifica els trets bàsics de la p
poètica dels autors del període situ
els trobadors i Ausiàs March
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N’explica les característiques bàs
partir de l’anàlisi d’alguns dels seu
més representatius.

Conèixer l’abast per a la poesia catalana
de la figura d’Ausiàs March i també els
trets que caracteritzen la seva obra
poètica

Identifica a partir de l’anàlisi de te
trets més importants que marquen
obra. En sap explicar els eleme
representatius a partir d’exemples.
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Història
català

de

l’estàndard

Comprendre el concepte de llengua
estàndard i la seva importància per a la
pervivència d’una llengua.

Entén el concepte d’estàndard i és
valorar la transcendència del seu ús
concret de la llengua catalana.

Identifica i distingeix les formes de la
estàndard

371

Conèixer les diferents etapes de la
història de l’estàndard català.

Reconeix la importància de la fi
Ramon Llull i de la Cancelleria Reia
models lingüístic durant l’Edat Mitja

Entén el context que va envoltar el
de Decadència de la llengua i la l
catalanes i sap explicar-ne les causes
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Entén la transcendència de la t
recuperació lingüística que dugueren
els intel·lectuals de la Renaixenç
explicar en concret la tasca de Pomp
com a creador del model estàndard

Coneix que la tasca que duu a terme
l’Institut d’Estudis Catalans pel q
manteniment de l’estàndard.
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Repàs de gènere i nombre
del substantiu i l’adjectiu

Conèixer les categories gramaticals del
nom i de l’adjectiu.

· Realitza correctament, atenent e
ortogràfics i morfològics pertinents,
de gènere i nombre de noms i d’adje

Consolidació
dels
aprenentatges assolits en
aquesta unitat

Mobilitzar els aprenentatges assolits en
aquesta unitat per mitjà d’activitats per
avaluar el progrés individual.

· Aprofita les activitats i hi aprofun
consolidar els aprenentatges.

374

UNITAT 8. LA CANCELLERIA REIAL. BERNAT METGE. JAUME ROIG. EL CONTACTE DE LLENGÜES:
BILINGÜISME I DIGLÒSSIA. REPÀS DE LES PREPOSICIONS.
TEMPORITZACIÓ: 4 SETMANES

Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge
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Introducció a cada un dels
apartats que integren la
unitat.

Conèixer els objectius de la unitat per
mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Activa els coneixements previs i els re
amb els objectius de la unitat.

El Prehumanisme i la
llengua: la Cancelleria
Reial

Distingir la mentalitat medieval de la
humanista.

Entén l’evolució del pensament en
època i sap identificar aquests canvis
de textos dels autors més repres
d’aquest període.
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Comenta les característiques de l
humanista

Comprendre el paper de la Cancelleria
Reial en l’arribada i el desenvolupament
de l’Humanisme a terres catalanes.

Coneix la tasca que dugueren a te
funcionaris de la Cancelleria Reial i id
els seus trets definitoris tot partint de
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Distingeix un text argumentatiu m
d’un d’humanista.

L’esperit
humanista.
Bernat Metge.

Conèixer la vida i les característiques
bàsiques de l’obra de Bernat Metge

Identifica els trets bàsics de l’obra de
Metge.
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Situar la seva obra en el context de
l’Humanisme.

Reconeix les principals obres de
Metge.

Analitza els trets característics de le
obres més representatives.
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La literatura
Jaume Roig

satírica.

Conèixer la vida i les característiques
bàsiques de l’obra de Jaume Roig
(L’Espill)

Identifica els trets més significatius de
i els situa en el context de la li
catalana del segle XV.

380

El contacte de llengües.

Comprendre
els
conceptes
de
bilingüisme,
diglòssia,
conflicte
lingüístic,
substitució
lingüística,
minorització i normalització.

Identifica partint de supòsits dive
contacte de llengües les situaci
bilingüisme, diglòssia, conflicte li
substitució lingüística, minoritz
normalització.

Raonar situacions sociolingüístiques a
partir de supòsits o situacions concretes
de llengües en contacte, especialment

Analitza les circumstàncies que l
provocat i les conseqüències que en d
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aquelles que es produeixen en el nostre
entorn més proper.

Repàs de les preposicions

Usar de manera
preposicions.

correcta

les

Reconeix la situació sociolingüística a
la llengua catalana i en sap raonar le
i possibles conseqüències.

Usa amb correcció les preposicions
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Consolidació
dels
aprenentatges assolits en
aquesta unitat

Mobilitzar els aprenentatges assolits en
aquesta unitat per mitjà d’activitats per
avaluar el progrés individual.

Aprofita les activitats i hi aprofund
consolidar els aprenentatges.

UNITAT 9. LA NOVEL·LA CAVALLERESCA. EL CONFLICTE LINGÜÍSTIC. REPÀS DE PRONOMS FEBLES.
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES
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Continguts

Criteris d’avaluació

Introducció a cada un dels
apartats que integren la
unitat.

Conèixer els objectius de la unitat per
mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Estàndards d’aprenentatge

Activa els coneixements previs i els
amb els objectius de la unitat.
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Llibres de cavalleries i
novel·les cavalleresques.
Curial e Güelfa i Tirant lo
Blanc

Distingir els conceptes de llibre de
cavalleries i novel·la cavalleresca.

Identifica els trets característics dels
cavalleries i de les novel·les cavallere

Conèixer les novel·les cavalleresques
catalanes (Curial e Güelfa i Tirant lo
Blanc) i comprendre el context en què
sorgiren

Coneix la vida de Joanot Martorell i
seva obra.

Explica les característiques del Curial
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Reconeix en ambdues novel·les
bàsics de la novel·la cavalleresca.

El conflicte lingüístic

Comprendre els contextos en què en
una societat es produeix una situació de
conflicte lingüístic.

Identifica les diferents situacions en
una societat es pot produir una sit
conflicte lingüístic.
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Distingir els diferents processos
evolutius que en deriven i les
conseqüències que pot tenir la
intervenció (o no intervenció) des de les
institucions en aquest entorn.

Coneix les diferents maneres en
evolucionar una situació de conflicte
i el paper que poden jugar en aque
les institucions.

Comprendre quina és la situació actual
de la llengua catalana, quin és el seu ús
social i quines són les perspectives que
es preveuen a curt i llarg termini.

Analitza la situació actual de la
catalana en el nostre territori i v
possible evolució del procés de
lingüístic en què es troba immersa.
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Repàs de pronoms febles

Utilitzar la manera correcta els pronoms
febles

Usa amb correcció i en diferents cont
pronoms febles

Consolidació
dels
aprenentatges assolits en
aquesta unitat

Mobilitzar els aprenentatges assolits en
aquesta unitat per mitjà d’activitats per
avaluar el progrés individual.

Aprofita les activitats i hi aprofun
consolidar els aprenentatges.

388

UNITAT 10. LA DECADÈNCIA. BREU HISTÒRIA DE LA REPRESSIÓ DE LA LLENGUA CATALANA.
REPÀS DE PRONOMS RELATIUS.
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES

Continguts

Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge

389

Introducció a cada un dels
apartats que integren la
unitat.

Conèixer els objectius de la unitat per
mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a
l’aula per activar els coneixements
previs i preveure les dificultats
d’aprenentatge.

Activa els coneixements previs i els relac
amb els objectius de la unitat.

La Decadència. Causes.
Períodes. Autors.

Comprendre
el
concepte
de
Decadència i les causes històriques
que la provocaren.

Enumera i explica els fets històrics
provocaren que la llengua i la litera
catalana entrassin en el període
Decadència.
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Identificar els principals períodes
estètics que marcaren el període de la
Decadència (Renaixement, Barroc i
Neoclassicisme)

Reconeix els tres corrents estètics
significatius de la literatura de
Decadència.

Conèixer les característiques de cada
un d’aquests períodes estètics i els
autors i les obres més representatives
de cada un.

Identifica,
partint
de
textos,
característiques bàsiques de cada
d’aquests períodes situant-los en el
context i relacionant-los amb els
autors.
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Breu història de la
repressió de la llengua
catalana.

Conèixer
els
documents
més
significatius que han marcat la
repressió que ha patit la llengua
catalana des del segle XVIII fins a
l’actualitat.

Coneix la normativa que, des de les difer
institucions i durant més de tres-cents a
ha afectat negativament l’ús social d
llengua catalana.

Comprendre les conseqüències que
tota aquesta normativa ha tingut en el
normal desenvolupament de la llengua
catalana al llarg de tot aquest període.

Identifica les conseqüències que l’aplic
d’aquesta normativa repressora ha tin
segueix tenint avui dia en el procés evo
de la nostra llengua.
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Repàs
relatius

de

pronoms

Utilitzar de manera correcta els
pronoms relatius.

·
Usa amb correcció i en difer
contextos els pronoms relatius.

Consolidació
dels
aprenentatges assolits en
aquesta unitat

Mobilitzar els aprenentatges assolits
en aquesta unitat per mitjà d’activitats
per avaluar el progrés individual.

·
Aprofita les activitats i hi aprofun
per consolidar els aprenentatges.

UNITAT 11. LA RENAIXENÇA. LA REPRESSIÓ DE LA LLENGUA CATALANA AVUI DIA. REPÀS DE
CONJUNCIONS.
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TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES

Continguts

Criteris d’avaluació

Introducció a cada un
dels
apartats
que
integren la unitat.

Conèixer els objectius de la unitat per
mitjà de la cerca d’informació sobre el
tema i una posada oral en comú a l’aula
per activar els coneixements previs i
preveure les dificultats d’aprenentatge.

Estàndards d’aprenentatge

Activa els coneixements previs i els rela
amb els objectius de la unitat.
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La Renaixença. Concepte
i
contextualització.
Períodes. Autors.

Comprendre
el
concepte
de
Renaixença, les seves causes, el
programa a partir del qual s’estructura i
el paper dels intel·lectuals que en foren
impulsors.

Coneix el context en què es desenvolu
Renaixença i els motius que la justifique

Identifica els principals trets
caracteritzaren els seus inicis i el
desenvolupament.
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Formula els objectius lingüístics i litera
la Renaixença i coneix el paper d
institucions que la feren possible.

Identificar els principals autors que
marcaren el període de la Renaixença
en cada un dels principals gèneres
(poesia, teatre i narrativa)

Coneix la vida i l’obra dels tres autors
significatius de la literatura de la Renai
i els trets principals que marcare
literatura d’aquest període en cada un
gèneres que conrearen.
.
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La repressió de la llengua
catalana avui dia.

Conèixer les característiques de l’obra
de cada un d’aquests autors
(Verdaguer, Guimerà i Oller) i les seves
obres més representatives.

Identifica,
partint
de
textos,
característiques bàsiques de les
principals de cada un d’aquests a
situant-los en el seu context.

Raonar, a partir de la lectura de textos
periodístics de procedència diversa, la
situació actual de la llengua a partir de
fets reals que han suposat i suposen un
atac directe per a la supervivència de la
llengua catalana avui dia.

Identifica, partint de la lectura de t
periodístics procedents de mitjans de
divers, els casos en què la llengua catal
en concret, els seus parlants, són objec
discriminació per motiu de llengua.
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Repàs de conjuncions

Comprendre les conseqüències que tots
aquests fets tenen en el normal
desenvolupament del català com a eina
de comunicació en el nostre territori..

Identifica les conseqüències de caire
que tenen aquests fets i valora la situac
vulnerabilitat dels catalanoparlants e
territori teòricament bilingüe com la n
comunitat.

Utilitzar de
conjuncions

Usa amb correcció les conjuncions.

manera

correcta

les

398

Consolidació
dels
aprenentatges assolits en
aquesta unitat

Mobilitzar els aprenentatges assolits en
aquesta unitat per mitjà d’activitats per
avaluar el progrés individual.

Aprofita les activitats i hi aprofundei
consolidar els aprenentatges.

UNITAT 12. EL COMENTARI DE TEXT LITERARI. QUADRE-RESUM DE LA HISTÒRIA DE LA
LITERATURA CATALANA DES DELS SEUS INICIS FINS AL SEGLLE XIX. LA LITERATURA POPULAR.
TEMPORITZACIÓ: 3 SETMANES
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Continguts

Criteris d’avaluació

Introducció a cada un dels
apartats que integren la
unitat.

Conèixer els objectius de la unitat
per mitjà de la cerca d’informació
sobre el tema i una posada oral en
comú a l’aula per activar els
coneixements previs i preveure les
dificultats d’aprenentatge.

Estàndards d’aprenentatge

Activa els coneixements previs i els relacio
els objectius de la unitat.
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El comentari de text literari

Conèixer les diferents passes a
seguir per elaborar un comentari de
text literari partint de textos dels
diferents gèneres (poesia, teatre i
narrativa)

Coneix el guió amb les pautes per a l’ela
del comentari de text literari.

Utilitzar el guió marcat per a
l’elaboració de comentaris de caire
literari.

Elabora comentaris de textos de gèneres d
aplicant de manera correcta les pautes in
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Quadre-resum
de la
història de la literatura
catalana des dels seus
inicis fins al segle XIX

Llegir, comentar i comparar textos
de diferents autors i diferents
èpoques.

Llegeix textos de diferents autors i de d
èpoques i en respon preguntes de comp
contextualització.

Situar els autors de la història de la
literatura catalana d’aquest període
pertanyents a diferents gèneres en
un eix cronològic unificador.

Situa l’obra dels principals autors de la lit
catalana des del seus inicis fins al segle XI
eix cronològic que en
faci evide
coincidències en el temps.

402

La literatura popular: la
poesia, el teatre i la
narrativa

Reconèixer els diferents gèneres de
la literatura popular (gloses,
nadales, rondalles, llegendes, teatre
popular...)

Coneix les característiques dels diferents g
de la literatura popular.

Les identifica en textos de diferents gè
varietats.
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L’exposició oral

Conèixer les característiques de
l’exposició oral i aplicar-les de
manera adequada en un text
d’elaboració pròpia i exposat a
l’aula.

Realitza una exposició oral davant la prof
la resta d’alumnes de la classe segui
estructura
determinada,
amb
cl
coherència i correcció.

Consolidació
dels
aprenentatges assolits en
aquesta unitat

Mobilitzar
els
aprenentatges
assolits en aquesta unitat per mitjà
d’activitats per avaluar el progrés
individual.

Aprofita les activitats i hi aprofunde
consolidar els aprenentatges.
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5.1.6. TEMPORITZACIÓ

1a avaluació

Unitats 1, 2 , 3 I 4

2a avaluació

Unitats 5, 6, 7 i 8

3a avaluació

Unitats 9, 10, 11 I 12
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5.1.7. LECTURES
Els alumnes han de triar un llibre entre aquests sis per al primer trimestre:
1. La nedadora.- Francesc Puigpelat. Ed. Columna.
2. Un tros de cel.- Isabel-Clara Simó. Ed. Bromera.
3.El noi de la casa de la muntanya.- John Boyne. Ed. 62 . Empúries.
4. Connexions. Elizabeth Stewart. Ed. Cruïlla.
5. Sara i Jeremies.- Sebastià Alzamora. Ed. 62. A tot vent .
6. La salvatge.- Isabel-Clara Simó. Ed. 62. Columna.
Els alumnes n’han de triar un entre aquests quatre per al segon trimestre:
7. La cabanya.- Natasha Preston. Ed. 62. Fanbooks.
8. Ulls negres- William Richter. Ed.62. Estrella Polar.
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9. Thug. L’odi que dones.- Angie Thomas. Ed. 62. Fanbooks
10. D’acer.- S.Avallone. Ed. 62. El balancí
El tercer trimestre no tindran cap lectura obligatòria
5.1.8. ASPECTES METODOLÒGICS
A l’hora de parlar del procés d’ensenyament/aprenentatge de l’alumnat de batxillerat, cal tenir present
que en l’etapa anterior ha hagut d’assolir una competència comunicativa en la llengua pròpia, el català,
que li permet haver adquirit les destreses bàsiques per aplicar-les dins una diversitat prou àmplia de
contextos. Aquest fet possibilita que el professorat d’aquesta nova etapa d’ensenyament no obligatori
aprofiti aquest bagatge adquirit i alhora pugui fer-hi un aprofundiment. La selecció i l’organització dels
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objectius i dels continguts han de ser prou flexibles perquè les professores els puguin adaptar a cada
situació, segons les característiques i necessitats de l’alumnat.
Una persona és competent quan actua a la pràctica activant de manera conjunta el seguit de
competències que posseeix. Les activitats d’aprenentatge han de contribuir a desenvolupar i a
consolidar les competències clau que preparen per a la incorporació a la vida adulta i per continuar
aprenent al llarg de la vida.
Per desenvolupar les competències les activitats han de ser diversificades, i han de comportar diferents
formes d’organitzar l’aula i implicar l’ús de recursos diversificats, la qual cosa també suposa una
adequada utilització de les TIC. Aquestes tecnologies esdevenen un element de pes i resulten cabdals
en el decurs formatiu dels alumnes del batxillerat. Es tracta d’un complex entramat que aboca una
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infinitud de missatges orals i escrits i on es fa servir el llenguatge de maneres diferents, segons el tema
i el context. Això mena els alumnes a comprovar la seva capacitat com a interlocutors i el seu domini en
els usos lingüístics, i alhora els ajuda en la reflexió sobre la realitat i a formar-se un sentit crític.
És molt important integrar diferents activitats a fi d’acostar al màxim la classe a situacions quotidianes.
Actualment, l’ensenyament d’una llengua ha d’exercitar l’activitat de producció oral, ja que els alumnes
sovint es trobaran en situacions importants, en què la manera de parlar pot tenir conseqüències
transcendentals.
La finalitat comunicativa de les tasques proposades ha de ser compresa i compartida pels aprenents,
únic camí perquè les activitats es portin a terme amb alguna garantia d’èxit. La inclusió de temes de
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conversa o debat a l’aula relacionats amb autors o personatges literaris pot ajudar a millorar la cultura
literària i històrica dels aprenents.
Pel que fa al llibre de text, hem de partir de la idea que és una eina més, i el seu ús es combinarà amb
tots els recursos de què avui disposam a l’aula: pissarra digital, connexió a Internet... Seguint amb
l’experiència dels darrers anys, a 1r de batxillerat i a Bloc I se seguirà treballant amb un dossier elaborat
per la professora que ha d’impartir l’assignatura i adaptat a les necessitats específiques dels alumnes
del nostre centre. L’experiència de cursos anteriors amb llibres d’editorials diverses va ser bastant
negativa perquè no s’adaptaven prou bé a la matèria marcada en el currículum i eren poc pràctics
atenent les característiques especials dels nostres alumnes. Per aquest fet es va decidir preparar un
material que pogués facilitar-los el procés d’aprenentatge.
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Els alumnes de 2n de batxilllerat, en canvi, que durant els darrers cursos havien seguit la matèria del
curs amb un dossier, aquest curs faran servir el llibre de 2n de batxillerat de l’editorial Anaya. La
professora que ha d’impartir aquest nivell ha considerat que aquest nou llibre cobria des del seu punt
de vista les expectatives i ha decidit fer la prova a veure com funciona durant aquest curs.
A l’hora de treballar cadascun dels blocs en què s’han dividit els continguts del batxillerat , tindrem en
compte els aspectes següents:
BLOC 1. Comunicació i tècniques de treball.
L’objectiu d’aquest bloc és que l’alumnat arribi a adquirir les competències lingüístiques que li permetin
comprendre qualsevol tipus de text, i produir-ne, tot respectant les quatre propietats textuals bàsiques.
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El professorat ha de partir de l’observació i l’anàlisi de textos que proporcionin models suficients per
assolir aquest objectiu. En aquest nivell s’han de treballar especialment textos formals i específics, sense
deixar de banda la tasca amb els textos informals, però tractats d’una manera més acurada que en
l’etapa anterior.
Cal recordar que una part dels continguts d’aquest bloc són procedimentals i actitudinals, i molt
condicionats per les necessitats del món actual. Per aquest motiu, l’ús dels mitjans de recerca
tradicional, l’accés a les TIC i el seu domini, es fan imprescindibles, i la tasca del professorat ha d’anar
dirigida a aconseguir que l’alumnat sigui autònom en el seu ús i capaç de destriar entre l’allau
d’informació que rep en la seva vida quotidiana. A partir del treball proposat pel professor, l’alumne
haurà d’assolir un criteri propi que li permeti, a partir d’una selecció prèvia, arribar al coneixement.
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BLOC 2. Estudi de la llengua.
Tot i que l’estudi de la gramàtica no és una finalitat en si mateixa, en el batxillerat es fa necessària la
reflexió a fi d’aconseguir un major grau de competència lingüística de l’alumnat.
Pel que fa a la fonètica i la fonologia, l’alumnat ha d’arribar a un domini de la fonètica estàndard, cosa
que el professorat pot aconseguir a partir de la detecció i correcció d’interferències i de la reflexió sobre
aquells aspectes més problemàtics.
Quant a l’ortografia, cal reforçar aquelles qüestions que no hagin quedat prou fixades a l’ESO, tant en
un àmbit de grup com individualment. El reforç ortogràfic i morfosintàctic es farà d’una manera pràctica.
En aquest mateix àmbit també s’introduiran els aspectes més complexos que no s’han treballat a l’etapa
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anterior. que fa al lèxic i a la semàntica, cal ampliar el vocabulari de l’alumnat, introduint la terminologia
específica a partir de textos extrets de la realitat. Es procurarà que l’alumnat sigui precís i rigorós en la
utilització del lèxic.
BLOC 3. Llengua i ús.
Per treballar aquest bloc cal començar fent esment a la distribució i a la utilització de les llengües en el
món actual, i al continent europeu en concret. S’hauria de partir de casos reals i concrets, a fi que
l’alumnat comprengui la complexa situació sociolingüística en el marc global. A més, convé deixar ben
palesa la condició natural de variabilitat de qualsevol llengua viva i alhora cal destacar la importància de
la modalitat estàndard com a vehicle de comunicació entre els membres d’una mateixa comunitat
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lingüística. Per això, s’han de desglossar els diferents models dialectals i funcionals de la llengua catalana
i posar-ne exemples.
BLOC 4. Literatura.
El discurs literari ha de contribuir a consolidar i ampliar la competència comunicativa de l’alumnat, a
enriquir els seus coneixements lingüístics, a plantejar una formació literària, a més d’una informació
literària, i a formar lectors interessats i competents, atents i autònoms. No s’ha d’oblidar tampoc el
coneixement sistemàtic de la literatura catalana com a producte de cultura pròpia i, a la vegada, inserit
dins els corrents de la literatura universal.
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Per altra banda, el paper del professorat de batxillerat no hauria de ser únicament de subministrador
d’informació sinó que, a més, hauria d’exercir com a coordinador que proporciona pautes d’actuació.
Un dels seus objectius hauria de ser facilitar l’autonomia progressiva dels alumnes en el procés
d’aprenentatge, per tant, la tasca no hauria d’estar limitada a donar-li unes directrius prefixades, sinó a
estimular-ne les capacitats perquè arribàs a descobriments propis. Dins aquesta línia, els professors
haurien de rompre la monotonia, proposant activitats diverses durant les sessions lectives, i aplicar una
metodologia basada en la proposta i en la participació activa més que no en la recepció passiva. L’aula
no s’ha de plantejar com l’únic espai educatiu i la seva distribució, sempre que sigui possible, no ha de
ser estàtica. La distribució flexible de l’aula facilita la interactivitat i el dinamisme, permet la participació
de tots/es i ajuda a rompre l’esquema tradicional de la relació alumnat-professorat.
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5.1.9. AVALUACIÓ
5.1.9.1. AVALUACIÓ INICIAL:
Com el mateix nom indica, aquest tipus d’avaluació es produirà a l’inici del curs, normalment durant la
primera setmana de classe, i tindrà com a principal objectiu identificar els coneixements previs dels
estudiants vers els continguts d’aprenentatge i també detectar possibles problemes puntuals de
determinats alumnes que hagin de ser tractats posteriorment pel departament d’orientació.
Aquesta avaluació inicial ens permetrà adequar la nostra metodologia i el nostre enfocament de
l’assignatura en funció d’aquest coneixements previs.
5.1.9.2. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.
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Pel que fa a les qualificacions, a l’hora d’avaluar tindrem en compte:
- Els exàmens o proves escrites que es duran a terme al llarg de cada avaluació. Es realitzaran un mínim
de dues proves escrites cada trimestre. Com que l’avaluació de la matèria, com ja hem comentat abans,
és contínua, l’alumne haurà de preparar per a cada examen no només els darrers continguts treballats
sinó també tots els que s’han anat veient des de principi de curs.
- Els comentaris de text i els resums que els alumnes realitzaran dins l’aula o a casa.
- La feina diària: exercicis, participació i actitud dins l’aula.
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- Llibres de lectura obligatòria. Els alumnes hauran de demostrar durant el curs haver llegit els llibres de
lectura prescriptius. Aquelles lectures que no hagin estat avaluades positivament hauran de ser
recuperades a final de curs o, si fos el cas, a la convocatòria de setembre.
- Els treballs s’han de lliurar el dia assenyalat. Amb la deguda justificació, s'acceptaran un dia més tard.
Si s'excedeix aquest termini, es descomptarà part de la nota que l’alumne hagi obtingut.
- Si durant la realització d’un examen la professora troba un alumne copiant la nota que obtindrà
d’aquesta prova serà d'un zero. A la vegada, si es lliura un treball copiat també es qualificarà amb un
zero. Si s'ha copiat d'un altre alumne (tant si es tracta d’un examen com d’un treball) la qualificació
serà d’un zero per a tots dos.. Parlar amb un company durant l'examen suposarà restar un punt de la
nota a cadascun.
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- Les professores podran oferir feines voluntàries als alumnes que els serviran per tenir notes positives
de classe.
- Els alumnes hauran de demostrar, per mitjà d’una prova que el professor determinarà al llarg del curs,
que tenen un domini adequat de la llengua en la seva forma oral. Aquesta prova tindrà una caràcter
individual i obligatori. En aquestes intervencions orals, es valorarà no només la fonètica correcta sinó
també el repertori lingüístic, la riquesa lèxica, etc.
- Les faltes d’ortografia, morfosintaxi, lèxic i expressió descomptaran -0,2 punts de la nota de l’examen,
amb un màxim de 2 punts. En tots els exercicis i activitats que es lliurin també s'aplicarà aquest
descompte per errades ortogràfiques i gramaticals.
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La nota de cada avaluació serà la que aconseguirà l’alumne una vegada aplicats els percentatges
següents:

80% proves escrites

20% comentaris, resums, deures, feina diària (activitats i exercicis

(atenció, interès i, molt especialment, actitud ling

L’assignatura Llengua i Literatura catalanes no és avaluable a Bloc II perquè no forma part
de les matèries que es cursen oficialment en aquest nivell. Ja hem dit, però, que al llarg del curs una
professora del departament fa una sessió setmanal de repàs a aquests alumnes per tal d’ajudar-los a
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recordar conceptes de Bloc I i per preparar-los ja de cara a la matèria del curs vinent. El rendiment assolit
pels alumnes en aquestes sessions setmanals no es veia reflectit, però, en el seu expedient acadèmic i
això provocava la desídia i el desinterès de molts d’alumnes a l’hora de treballar durant aquestes sessions
de repàs (a vegades fins i tot ens havíem trobat amb seriosos problemes d’absentisme).
És per aquest motiu, i en un intent d’aconseguir la plena motivació d’aquests alumnes i la
millora del seu rendiment a llarg termini, que ja fa dos anys el nostre Departament va decidir, amb el
vistiplau de la CCP, fer una modificació del mètode de qualificació de nostra matèria a Bloc III. Amb aquest
canvi, la professora que impartesqui Llengua i literatura catalanes a Bloc II qualificarà la feina que es
realitzi en aquestes hores de suport (encara que aquesta informació no consti al Gestib) i aquesta nota
es tindrà en compte a l’hora de valorar el rendiment dels alumnes a Bloc III. D’aquesta manera, un
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percentatge de la qualificació final de Bloc III (un 10 %, en concret) correspondrà a la qualificació
obtinguda durant el curs anterior. Amb aquesta mesura pensam que aconseguirem més implicació dels
alumnes, que d’aquesta manera començaran el darrer curs de batxillerat amb una base molt més sòlida
fet que els ajudarà, sens dubte, a obtenir un millor rendiment.
5.1.9.3. MÍNIMS EXIGIBLES
1. Analitzar i sintetitzar oralment i per escrit diferents tipus de textos formals, assenyalant-ne les
idees principals i les secundàries, la intenció comunicativa i aportant-hi una opinió
personal.
2. Redactar textos formals amb cohesió, coherència, adequació i correcció.
3. Planificar i exposar oralment un tema tenint en compte les propietats textuals.
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4. Aplicar les normes fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i lèxiques amb correcció de textos
propis o d’altri.
5. Analitzar textos literaris, relacionant-los amb les estructures de gènere i els procediments retòrics
utilitzats.
6. Llegir, analitzar i comentar les obres programades, valorant-ne l’enriquiment personal que aporten.
7. Contextualitzar textos literaris dins la producció de l’autor i el marc sociopolític i cultural de l’època.
8. Conèixer l’origen i l’evolució al llarg de la història, de la llengua catalana.
9. Reflexionar sobre la situació sociolingüística actual de la llengua catalana.
10. Analitzar i distingir els factors socials i legals que condicionen el contacte entre llengües i valorar els
processos de normalització de la llengua catalana.
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11. Identificar i analitzar situacions de bilingüisme, diglòssia, conflicte, minorització i substitució per tal
de superar prejudicis lingüístics.
12. Conèixer i valorar l’evolució històrica de les formes literàries de la literatura catalana relacionantles amb les obres i els autors més destacats del seu període.
13. Aplicar tècniques de comentari lingüístic i literari de textos tenint-ne en compte el context històric.

5.1.10. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Les mesures d’atenció a la diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats educatives de cada
alumne per poder assolir les competències generals, els objectius educatius i els continguts i les
competències específiques del batxillerat.
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L’atenció a la diversitat dels nostres alumnes de batxillerat es fonamentarà en tots els elements que
constitueixen el currículum, principalment en la planificació i l’aplicació d’estratègies metodològiques i
organitzatives i en la provisió de les ajudes tècniques necessàries per facilitar l’accessibilitat als
aprenentatges a tot l’alumnat.
Per als alumnes amb una capacitat intel·lectual elevada, identificada mitjançant una avaluació
psicopedagògica en els termes que determini la Conselleria d’Educació, es preveuran les mesures
necessàries d’adaptació de la resposta educativa a fi d’afavorir el desenvolupament de la seva
potencialitat intel·lectual i creativa i la seva socialització positiva.
Per als alumnes amb trastorns o dificultats específiques d’aprenentatge o que presenti discapacitats, a
fi de facilitar-li l’accés al currículum, es preveuran i facilitaran les ajudes tècniques necessàries, i
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s’adaptaran els materials d’aprenentatge i el calendari, si cal, tant de les activitats d’aprenentatge com
d’avaluació.
5.2. 2n DE BATXILLERAT I BLOC III
5.2.1. OBJECTIUS GENERALS D’ETAPA
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:
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a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica
responsable, inspirada pels valors de la Constitució Espanyola així com pels drets humans, que
fomenti la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa.
b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar de forma responsable i
autònoma i desenvolupar el seu esperit crític.
c) Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.
d) 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.
e) Consolidar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com condicions necessàries per a l’eficaç
aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal.
f ) Dominar, tant en l’expressió oral com en l’escrita, la llengua catalana i la castellana.
g) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres.
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h) Emprar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació. Valorar
la necessitat de fer un ús segur i responsable de les tecnologies digitals i assegurar-se de
gestionar la identitat digital pròpia i respectar la dels altres.
i ) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents
històrics i els principals factors de la seva evolució.
j ) Participar de forma solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social.
k) Conèixer, valorar críticament i respectar la cultura, la història i el patrimoni artístic i cultural
corresponent a les Illes Balears i reforçar el sentiment de pertinença a l’àmbit cultural i lingüístic
català.
l ) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques
pròpies de la modalitat triada.
m) Comprendre els elements i els procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes
científics. Conèixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el
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canvi de les condicions de vida, així com consolidar la sensibilitat i el respecte envers el medi
ambient.
n) Consolidar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en
equip, confiança en un mateix i sentit crític.
o) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com fonts de formació
i d’enriquiment cultural.
p) Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
q) Consolidar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària.
Aquests objectius generals es treballaran al llarg de totes les unitats excepte els g, l, p, q, ja que
pensam que des de la nostra àrea és difícil contribuir al seu desenvolupament.
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5.2.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Comprendre i crear missatges orals i escrits en llengua catalana amb adequació, coherència,
cohesió i correcció, mitjançant l’aplicació dels coneixements sobre el funcionament de la llengua i
les normes d’ús lingüístic, per a propòsits acadèmics i socials.
2. Fer un ús correcte de les normes que regulen l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
3. Comprendre els factors socials i legals que condicionen el contacte entre llengües.
4. Conèixer la realitat plurilingüe i multicultural del món d’avui, posant especial atenció a les Illes
Balears, a l’Estat espanyol i a Europa i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística al
món com una riquesa cultural i personal.
5. Emprar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre informació
per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència.

431

6. 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.
7. Conèixer les característiques generals dels períodes més representatius de la literatura catalana,
com també saber-ne contextualitzar els autors i les obres més destacades.
8. Analitzar i comentar, des del punt de vista formal i del contingut, textos en prosa i en vers, de
qualsevol tipologia i fer de la lectura una forma d’enriquiment personal i d’obertura al món.
9. Valorar la importància d’usar el registre lingüístic adequat a cada situació comunicativa.
10. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...) per afavorir
l’aprenentatge i optimitzar l’estudi.
5.2.3. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU
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Les competències clau són el punt de partida de la programació didàctica i es treballaran en les
diferents unitats, tot i que de manera diferent i en major o menor grau.
La competència lingüística es treballarà al llarg de tots els continguts de l’assignatura i es classifica
en sis vessants: parlar, escoltar, llegir i escriure, comprendre i opinar.
La competència digital recull el conjunt de coneixements, capacitats, destreses i habilitats, a més
de valors i actituds, per a la utilització estratègica de la informació i la comunicació en contextos i
amb eines pròpies de les tecnologies digitals, se centrarà en : saber utilitzar les diverses eines
informàtiques. En aquest sentit, els alumnes es familiaritzaran durant el curs amb les noves eines
tecnològiques, a través de l’ús de les eines Google, la recerca per la xarxa o l’elaboració de tasques,
amb les quals es potenciarà el treball cooperatiu.
La competència d’aprendre a aprendre, d’acord amb la seva naturalesa, potencia
l’autoaprenentatge, la consciència de les pròpies capacitats i la gestió d’aquestes per al
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desenvolupament d’aprenentatges de forma autònoma, és com un procés de formació contínua.
És, sense dubte, l’objectiu final de totes les competències. Es treballarà a totes les unitats mitjançant
tasques individuals i cooperatives.
Les competències socials i cíviques, enteses com el conjunt d’habilitats i destreses per a les
relacions, la convivència, el respecte i la capacitat d’entendre’s a les societats democràtiques,
potencien la reflexió sobre els comportaments discriminatoris i els usos d’estereotips per tal
d’eradicar-los, la concepció de les dimensions multiculturals de la nostra societat com una part d’un
món globalitzat i l’acceptació dels codis de conducta i els usos generalment acceptats en diferents
societats i entorns. Així, es treballaran a l’aula en els debatss, els col·loquis, els fòrums…
Així mateix, la competència del sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor, entesa com l’habilitat de
transformar les idees en actes i que està relacionada amb qüestions com ara la creativitat, la
innovació, l’assumpció de riscos, l’habilitat per planificar i gestionar projectes amb la finalitat
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d’aconseguir objectius, l’aprofitament de les oportunitats i la conscienciació sobre els valors ètics.
A l’aula es treballarà en tot un seguit de tasques per fomentar l’actitud crítica i cooperativa.
D’altra banda, la competència de consciència i expressions culturals té com a objectiu el
coneixement i el gaudi del patrimoni cultural la valorac´o de les manifestacions culturals i
artístiques, el domini de les destreses necessàries per a l’expressió literària i la creació artística, i la
reflexió sobre la relació de la literatura amb altres disciplines artístiques i amb el context
sociocultural.
Finalment, només es treballarà en casos molt concrets la competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i tecnologia: a l’hora d’analitzar mètricament un poema, fer enquestes que
impliquin una anàlisi i valoració dels resultats a partir de percentatges, comprendre textos que
tractin temes relacionats amb el món físic o fer un treball formal relacionat amb aquest tema.
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Per avaluar les competències clau en relació als criteris d’avaluació i als EAA es faran servir unes
rúbriques que tenim preparades.

5.2.4. SEQÜÈNCIA DELS CONTINGUTS, CRITERIS D’AVALUACIÓ, ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
AVALUABLES
BLOC 1
COMUNICACIÓ
ORAL ESCOLTAR I
PARLAR

La comunicació oral no
espontània en l’àmbit
acadèmic, periodístic,
professional
i
empresarial. La seva
caracterització.

1. Escoltar de forma activa i analitzar textos orals argumentatius
l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i empresarial, identifica
gènere, relacionar els aspectes formals del text amb la intenció c
amb la resta dels factors de la situació comunicativa.
1.1. Reconeix les diferents formes d’organització del contingut e
analitza els recursos verbals i no verbals emprats per l’emissor
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elements de la situació comunicativa.
1.2. Analitza els recursos verbals i no verbals presents en tex
expositius procedents de l’àmbit acadèmic, periodístic, professiona
els aspectes formals i expressius amb la intenció de l’emissor, el gè
elements de la situació comunicativa.
2. Sintetitzar el contingut de textos expositius i argumentatius o
conferències i taules rodones; diferenciar la informació relleva
l’escolta activa com un mitjà d’adquisició de coneixements.
2.1. Sintetitza per escrit el contingut de textos orals argumentatius
l’àmbit acadèmic, periodístic, professional o empresarial i discrimi

Comprensió i producció 3. Extreure informació de textos orals periodístics i publicitaris p
de
textos
orals comunicació social, reconèixer la intenció comunicativa, el tema,
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procedents dels mitjans
de comunicació social:
gèneres informatius i
d’opinió. La publicitat.

identificar els trets propis del gènere periodístic, els recursos ver
valorar-ne críticament la forma i el contingut.
3.1. Interpreta diversos anuncis sonors i audiovisuals, identifica la
reconeix els elements que utilitza l’emissor per seduir el recepto
forma i el contingut i rebutja les idees discriminatòries.

Presentació
oral: 4. Fer una presentació acadèmica oral sobre un tema discutit, con
planificació,
enfrontats, defensar una opinió personal amb arguments c
documentació,
tecnologies de la informació i la comunicació per a la seva realitza
avaluació i millora.
4.1. Planifica, duu a terme i avalua presentacions acadèmiques ora
grup sobre un tema polèmic de caràcter acadèmic o de l’actualitat
a més d’analitzar opinions enfrontades i defensar una opinió prò
convincents.
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4.2. Recopila informació així com suports audiovisuals o gràfics, c
diversa i utilitza correctament els procediments de la citació.
4.3. Classifica i estructura la informació obtinguda i elabora un gui
4.4. S’expressa oralment amb claredat, precisió i correcció, ajusta
verbal a les condicions de la situació comunicativa i utilitza els rec
registre formal.
4.5. Avalua les seves presentacions orals i les dels companys,
estructurals i expressives i dissenya estratègies per millorar le
progressar en l’aprenentatge autònom.
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BLOC 2 COMUNIC. La comunicació escrita
ESCRITA LLEGIR I
en l’àmbit acadèmic,
ESCRIURE
periodístic, professional
i empresarial. Elements i
els gèneres textuals.

1. Comprendre i produir textos expositius i argumentatius pr
periodístic, professional o empresarial, identificar la intenció d
contingut, diferenciar la idea principal i explicar-ne l’organització.
1.1. Comprèn el sentit global de textos escrits de caràcter expositi
l’àmbit acadèmic, periodístic, professional o empresarial i identific
de l’emissor i la seva idea principal.
1.2. Sintetitza textos de caràcter expositiu i argumentatiu pro
periodístic, professional o empresarial, i diferencia les idees princi
1.3. Analitza l’estructura de textos expositius i argumentatiu
acadèmic, periodístic, professional o empresarial i identifica els di
i organitzadors de la informació textual.
1.4. Produeix textos expositius i argumentatius propis, usa el reg
comunicativa, organitza els enunciats en seqüències lineals co
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normes ortogràfiques i gramaticals

Anàlisi i comentari de Revisa la seva producció escrita per millorar-la.
textos escrits de l’àmbit 2. Escriure textos expositius i argumentatius propis de l’àmbit aca
acadèmic.
i correcció, emprar arguments adequats i convincents i ajustar-n
comunicativa i a la resta de les condicions de la situació comunica
2.1. Desenvolupa per escrit un tema del currículum amb rigor, clar
i gramatical, a més d’aplicar els coneixements gramaticals
l’expressió escrita.
2.2. A les seves produccions escrites ajusta la seva expressió a le
comunicativa (tema, àmbit discursiu, tipus de destinatari, gèn
recursos expressius propis del registre formal i evita l’ús de col·loq
2.3. Avalua les seves pròpies produccions escrites i les dels compa
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estructurals i expressives, recorre a obres de consulta tant imprese
correcció i dissenya estratègies per millorar-ne la redacció i a
autònom
Planificació, realització,
revisió i millora de textos
escrits de diferents
àmbits
socials
i
acadèmics.

3.1. Fa treballs acadèmics individuals i en grup sobre un tema d
l’actualitat social, cultural o científica. Planifica la seva realitza
contrasta valoracions enfrontades i organitza i defensa una
diferents tipus d’arguments.
3.2. Empra les tecnologies de la informació i la comunicació per
fonts diverses, avaluar, contrastar, seleccionar i organitzar la infor
fitxes resum.
3.3. Respecta les normes de presentació de treballs escrits:
procediments de cita, notes a peu de pàgina, bibliografia...
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4. Analitzar textos escrits argumentatius i expositius propis de l’à
professional o empresarial, identificar els seus trets formals ca
seves característiques expressives amb la intenció comunicativa i
de la situació comunicativa.
4.1. Descriu els trets morfosintàctics, lexicosemàntics i pragmat
text expositiu o argumentatiu que procedeix de l’àmbit acadèmic
empresarial. Utilitza la terminologia gramatical adequada i posa
amb la intenció comunicativa de l’emissor i amb els trets propis d
4.2. Identifica, descriu i empra els recursos gramaticals (substitu
de determinades estructures sintàctiques, correlació tempo
(substitució per sinònims, hipònims i hiperònims, reiteracions lèx
cohesió als textos escrits.
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4.3. Reconeix i explica els diferents procediments de cita (estil di
indirecte lliure i citació encoberta) presents en textos expositius i a
la funció en el text.

BLOC 3 CONEIX.
DE LA LLENGUA
LA PARAULA

Anàlisi i explicació del
lèxic català i dels
procediments
de
formació.
L’adverbi. Tipologia i
valors gramaticals.

1. Reconèixer i explicar el procés de formació de les parau
coneixements adquirits per a la millora, comprensió i enriquimen
1.1. Explica els procediments de formació de les paraules, difer
n’explica el significat.
1.2. Reconeix i explica la procedència grecollatina de gran part de
coneixement per a la deducció del significat de paraules desconeg
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Les
preposicions,
conjuncions
i
interjeccions. Tipologia i
valors gramaticals.
Observació, reflexió i
explicació del significat
de
les
paraules.
Denotació i connotació.

2. Reconèixer i identificar els trets característics de les categories g
usos i valors en els textos.
2.1. Identifica i explica els usos i valors de les diferents categories
amb la intenció comunicativa de l’emissor, amb la tipologia text
amb altres components de la situació comunicativa: audiència i co
2.2. Selecciona el lèxic i la terminologia adequats en contextos com
ús formal i especialitzat de la llengua i evita l’ús de col·loq
expressions clixés.
3. Identificar i explicar els diferents nivells de significat de les parau
de la intenció comunicativa del discurs oral o escrit en el qual apa
3.1. Explica amb propietat el significat de paraules o expressions, e
i connotatiu i el relaciona amb la intenció comunicativa de l’emiss
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3.2. Reconeix, analitza i interpreta les relacions semàntiques ent
antonímia, hiperonímia, polisèmia i homonímia) com a procedime

BLOC 3 CONEIX.
DE LA LLENGUA.
LES RELACIONS
GRAMATICALS

Observació, reflexió i
explicació
de
les
estructures sintàctiques
simples i complexes.
Connexions lògiques i
semàntiques en els
textos.

4. Observar, reflexionar i explicar les diferents estructures sintàcti
les connexions lògiques i semàntiques que s’hi estableixen.
4.1. Reconeix les diferents estructures sintàctiques i explica la rela
que estableixen amb el verb de l’oració principal, a més d’emprar
adequada.
5. Aplicar els coneixements sobre estructures sintàctiques dels en
autoavaluació i millora de textos orals i escrits, a més de p
importància del coneixement gramatical per a l’ús correcte de la l
5.1. Enriqueix els seus textos orals i escrits, hi incorpora diferents e
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aplica els coneixements adquirits per revisar-los i millorar-los.
5.2. Aplica els coneixements adquirits sobre les estructures sintàc
la realització, autoavaluació i millora dels propis textos orals i esc
de la importància del coneixement gramatical per a l’ús correcte d

BLOC 3 CONEIX.
DE LA LLENGUA EL
DISCURS

Normes ortogràfiques i 5.3 Revisa textos escrits propis i aliens, reconeix i explica
gramaticals.
(concordances, règim verbal, ambigüitats sintàctiques, col·loqui
gramaticals i terminologia apropiada per millorar l’express
l’aprenentatge autònom.

Observació, reflexió i 6. Aplicar els coneixements sobre el funcionament de la llengua
explicació
de
les comentari de textos de diferent tipus que procedeixen de l’àm
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diferents
formes
d’organització textual
de textos procedents de
diferents àmbits. La
intertextualitat.

professional i empresarial, a més de relacionar els usos lingüístic
subjectivitat; referències díctiques temporals, espacials i personal
amb la intenció comunicativa de l’emissor i la resta dels elements d
6.1. Reconeix, analitza i explica les característiques lingüístiques
textos que procedeixen de l’àmbit acadèmic, periodístic, professio
els usos lingüístics amb la intenció comunicativa de l’emissor i la
situació comunicativa i utilitza l’anàlisi per aprofundir en la compr

Identificació i ús dels
recursos expressius que
marquen l’objectivitat i
la subjectivitat.

6.2. Aplica els coneixements sobre el funcionament de la llengua
comentari de textos de diferent tipus que procedeixen de l’àm
professional i empresarial; relaciona els usos lingüístics (marques d
referències díctiques temporals, espacials i personals i proced
intenció comunicativa de l’emissor i la resta dels elements de la si
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6.3. Reconeix i explica els diferents procediments d’inclusió de l’em

Observació, reflexió i
explicació de la dixi 6.4. Identifica i explica en els textos les referències díctiques temp
temporal, espacial i 6.5. Distingeix, explica i empra els diferents procediments de citac
personal.

BLOC 4 EDUCACIÓ
LITERÀRIA

Estudi de les obres més
representatives de la
literatura catalana del
segle XX fins als nostres

1. Conèixer els aspectes temàtics i formals dels principals movim
fins als nostres dies, així com els autors i les obres més significatiu
1.1. Desenvolupa per escrit amb coherència i correcció les car
formals dels principals moviments del segle XX fins als nostres d
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dies.

autors i obres més representatives.

Anàlisi de fragments o
obres
completes
significatives del segle
XX fins als nostres dies.
Interpretació crítica de
fragments o obres
completes significatives
del segle XX fins als
nostres dies.

2. Llegir i analitzar textos literaris representatius de la història d
fins als nostres dies, identificar les característiques temàtiques i fo
el context, el moviment, el gènere a què pertany i l’obra de l’a
històrica de temes i formes.
2.1. Analitza fragments literaris, o si és el cas obres completes, d
dies, relacionant el contingut i les formes d’expressió amb la traje
gènere i el moviment literari a què pertany.
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2.2. Compara textos de diferents èpoques i descriu l’evolució de te
3. Interpretar de manera crítica fragments o obres de la literatura
dies, reconèixer les idees que manifesten la relació de l’obra am
artístic i cultural.
3.1. Interpreta de manera crítica fragments o obres completes s
del segle XX fins als nostres dies, reconeix les idees que manifesten
seu context històric, artístic i cultural.
Planificació i elaboració
de treballs acadèmics
escrits o presentacions
sobre temes, obres o
autors de la literatura

4. Desenvolupar per escrit un tema de la història de la literatura d
dies, exposar les idees amb rigor, claredat i coherència i aportar u
4.1. Desenvolupa per escrit un tema de la història de la literatura
dies, exposa les idees amb rigor, claredat, coherència i correcció i
5. Elaborar un treball de caràcter acadèmic en suport paper o
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del segle XX fins als currículum de literatura consultant fonts diverses, adoptant un pu
nostres dies.
i emprant les tecnologies de la informació i la comunicació.
5.1. Llegeix textos informatius en paper o en format digital sobre
literatura del segle XX fins als nostres dies i n’extreu la inform
coneixements sobre el tema.

SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS PER UNITATS
Unitat 1. Orígens i evolució del català
Idees prèvies
Història de la llengua catalana
Del llatí al català
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La romanització
Els elements constitutius de la llengua catalana
- El substrat
- El superstrat
- L’adstrat
L’evolució del llatí: el naixement del català
Les llengües a les Illes abans del segle xiii
Del català parlat al català escrit
L’accés del català a l’escriptura
- El nom de català
Els primers textos en llengua catalana
Els segles xiii i xiv: l’expansió i la consolidació de la llengua
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L’expansió de la llengua
La prosa historiogràfica. Les quatre grans cròniques
El naixement de la prosa literària: Ramon Llull
La Cancelleria Reial
L’esplendor de la llengua a la València del segle xv
L’ús de la llengua i la literatura
- La poesia
- La novel·la
- La llengua popular
- El primers tractats lingüístics
Els segles xvi i xvii i l’inici del procés de substitució lingüística
El procés de substitució lingüística
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La defensa de la llengua
Sobre el terme Decadència
El segle xviii i els Decrets de Nova Planta
Els Decrets de Nova Planta i l’atac a la
La Il·lustració i les actituds de defensa o menyspreu de la llengua
El cas de Menorca
El segle xix i la recuperació lingüística en la Renaixença
La prohibició i l’oficialitat de la llengua
La recuperació de la llengua
Els Jocs Florals
Els intents de fixació gramatical i ortogràfica
La polèmica català literari / català que ara es parla
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La llengua en la literatura i la premsa
La literatura Els problemes per a la normativització de la llengua
La campanya lingüística de L’Avenç
El primer terç del xx: de la normativització a l’intent de normalització
Els noucentistes i la normativització
El Congrés Internacional de la Llengua Catalana i el naixement de l’Institut d’Estudis
Catalans
Antoni Maria Alcover i el Diccionari
Pompeu Fabra i la normativització de la llengua
L’obstacle de la dictadura de Primo de Rivera
La recuperació cultural
1930: la Segona República, cap a la normalització lingüística
La llengua catalana sota la dictadura franquista
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La repressió
Etapes de la repressió
La represa dels anys seixanta
L’estudi científic de la llengua
L’adveniment de la democràcia
La Transició democràtica
La recuperació lingüística, cultura i nacional
Estudi del discurs
Procediments discursius
- La dixi
- La modalització
- La impersonalitat
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- La polifonia
Tipologia textual: textos de l’àmbit acadèmic. Els textos científics
Àmbit d’ús acadèmic
Classificació dels textos acadèmics.
- Els gèneres
- Els textos científics i tècnics
Comentari de textos
Esquema general de comentari
Llegim i comentam textos
Norma i ús
- La precisió léxica
Unitat 2. La variació lingüística
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Idees prèvies
Sociolingüística: la variació lingüística
Les varietats dialectals
- Els dialectes
Les varietats funcionals o registres
- Els distints tipus de registres
- L’estàndard
Estudi del discurs: propietats textuals (I).

L’adequació

L’adequació
- La finalitat, el tema, els interlocutors
- El canal i l’àmbit
Tipologia textual: textos orals no espontanis (I)
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Característiques de la llengua oral
Textos orals no espontanis
- La preparació prèvia del text
- L’enunciació del missatge
El debat
Comentari de textos: la localització, la situació de comunicació, l’àmbit d’ús i el gènere textual,
el tema i la intenció
- Localització
- Situació de comunicació
- Àmbit d’ús i gènere textual
- Identificació del tema i la intenció
Llegim i comentam textos
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Norma i ús
- La pronúncia del català
- Vocalisme
- Consonantisme
Unitat 3. Contacte i conflicte lingüístic
Idees prèvies
Sociolingüística: els fenòmens de contacte

i de conflicte lingüístic

Conceptes bàsics relacionats amb la sociolingüística
Causes que produeixen el contacte entre llengües
Fenòmens associats al contacte i el conflicte
Procés de substitució i procés de normalització lingüística
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Estudi del discurs: propietats textuals (II).

La coherència

La coherència
La progressió temàtica
L’estructura
Tipologia textual: textos orals no espontanis (II). L’examen oral. Els mitjans de comunicació
audiovisual
L’examen oral
La llengua no espontània dels mitjans de comunicació oral: la ràdio i la televisió
Comentari de textos: la tipologia textual

i l’estructura

Tipus de text
L’estructura
Llegim i comentam textos
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Norma i ús
- Interferències lingüístiques
- La síl·laba tònica
- Interferències vocàliques
- Interferències en l’ús de b/v
- Interferències en l’ús de la lletra h
- Interferències en el gènere

Unitat 4 Models lingüístics
Idees prèvies
Sociolingüística: planificació i diversitat lingüística
1. La planificació lingüística a Europa
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El monolingüisme com a objectiu
La protecció de les minories lingüístiques
L’autonomia lingüística
El federalisme lingüístic
El bilingüisme institucional
Casos especials
- El polonès
- El francès al Quebec
- L’hebreu
Criteri de personalitat o de territorialitat
2. La diversitat lingüística
2.1. Criteris de classificació de les llengües
- La vitalitat
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- L’estatus legal
- L’existència d’un codi
- La quantitat de parlants
- L’origen
- Les similituds estructurals
2.2. Conclusions
Estudi del discurs: propietats textuals (III). La cohesió
Mecanismes de referència lèxica
Mecanismes de referència gramatical
Tipologia textual: textos de l’àmbit jurídici administratiu
Els textos jurídics i els textos administratius
Característiques del llenguatge juridicoadministratiu
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Tipus de documents administratius
Comentari de textos: la polifonia, la intertextualitat i la
La polifonia
La intertextualitat
La modalització
Llegim i comentam textos
Norma i ús
- L’escriptura de les xifres
- El guionet, el guió mitjà i el guió llarg
- Els signes d’interrogació i d’admiració
Unitat 5. La llengua catalana a l’actualitat
Idees prèvies
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Sociolingüística: la situació actual de la llengua catalana
La legislació de les llengües a l’Estat espanyol
El marc legal del català fora de l’Estat espanyol
El català a Europa
El català en els diferents àmbits d’ús
- El sistema educatiu
- La cultura
- Els mitjans de comunicació
Organismes i institucions que difonen la llengua catalana
El català, llengua digital
Immigració i llengua
La llengua de signes catalana
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Estudi de la llengua: l’adverbi
Classes d’adverbis
Remarques sobre els adverbis
Tipologia textual: textos argumentatius
Característiques del discurs argumentatiu
Àmbits d’ús dels textos argumentatius: àmbit periodístic i àmbit literari
Comentari de textos: la valoració personal
La valoració crítica
Llegim i comentam textos
Norma i ús
- L’expressió del temps
Unitat 6. El Modernisme i el Noucentisme
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Idees prèvies
Història de la literatura: Modernisme i Noucentisme
El Modernisme
Cronologia i objectius del Modernisme
Influències europees
- Corrents estètics
- Corrents filosòfics
L’actitud modernista
Característiques de la literatura modernista
Plataformes de difusió del Modernisme
La poesia modernista
- Joan Maragall
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La prosa modernista
- Caterina Albert / Víctor Català
El teatre modernista
- Santiago Rusiñol
El Modernisme a Mallorca
Els precedents de l’Escola Mallorquina
- Miquel Costa i Llobera
- Joan Alcover
El Noucentisme
Concepte i objectius
Característiques
Etapes

470

L’assaig
- Eugeni d’Ors
La poesia noucentista
- Josep Carner
Estudi de la llengua: preposicions, conjuncionsi interjeccions
Les preposicions
Les conjuncions
Les interjeccions
Tipologia textual: textos expositius
Classes de textos expositius
Característiques bàsiques
Llegim i comentam textos
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Norma i ús
- La redacció i l’estil
Unitat 7. Els anys 20 i 30. L’Escola Mallorquina
Idees prèvies
Història de la literatura: els anys 20 i 30
Les avantguardes
1906 - 1924: Futurisme, cubisme i dadaisme
1924 - 1935: Surrealisme
L’avantguarda a Catalunya (1915 - 1924)
- Joan Salvat-Papasseit
L’Escola Mallorquina
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Concepte i cronologia de l’Escola Mallorquina
Característiques de l’Escola Mallorquina
Els autors de l’Escola Mallorquina
- Els poetes de la primera generació
- Els poetes de la segona generació
La literatura dels anys 20 i 30
Tendències literàries
- Carles Riba
- Carles Soldevila
- Josep Vicenç Foix
- Josep Maria de Sagarra
La literatura a Mallorca durant els anys 20 i 30
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- Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Estudi de la llengua: la formació del lèxic
Cultismes, semicultismes, manlleus i neologismes
Procediments de formació de mots
Altres processos de formació de mots
Tipologia textual: gèneres literaris (I). Els textos poètics
La poesia
- Característiques formals de la poesia
- Recursos retòrics o estilístics
Llegim i comentam textos
Norma i ús
- L’escriptura de mots derivats i compostos
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Unitat 8. La literatura de postguerra i dels anys 60
Idees prèvies
Història de la literatura: la postguerra i els anys 60
L’experiència de la guerra i l’exili
Mallorca i el franquisme
L’exili
- La prosa
- La poesia
La represa dels anys 50: la fi de la postguerra
- La poesia
- L’assaig
La literatura dels anys 60
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Els precedents
- Salvador Espriu
- Pere Quart
La poesia: el realisme social
- Gabriel Ferrater
La narrativa dels anys 60
- Novel·la fantàstica i d’evasió
- Novel·la psicològica
- El conte
L’assaig
El teatre
Estudi de la llengua: denotació i connotació.

Relacions semàntiques entre les paraules
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Denotació i connotació
Relacions de significat entre les
- Sinonímia
- Antonímia
- Hiperonímia i hiponímia
- Polisèmia i monosèmia
- Homonímia
Tipologia textual: gèneres literaris (II). Els textos teatrals i narratius
El teatre
La narrativa
Llegim i comentam textos
Norma i ús
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- Els barbarismes
Unitat 9. Literatura catalana actual
Idees prèvies
Història de la literatura: la generació dels anys 70 i 80
La baula generacional
- Poesia
- Narrativa
La literatura a partir dels anys 70
- Poesia
- La poesia a les Illes
- Narrativa
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- La narrativa a les Illes
- Teatre
- El teatre a les Illes
Estudi de la llengua: classes d’oracions
Oracions atributives
Oracions predicatives
Oracions impersonals
Oracions passives
Oracions amb verbs pronominals
Tipologia textual: noves formes de comunicació
Gèneres digitals
Característiques dels gèneres digitals
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Llegim i comentam textos
Norma i ús
- El lèxic de les noves tecnologies
SEQÜÈNCIA DELS CONTINGUTS, CRITERIS D’AVALUACIÓ, ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
AVALUABLES I COMPETÈNCIES PER UNITATS
UNITAT 1
Del llatí al català.
- Del català parlat al cat-alà
escrit.
- Els segles xiii i xvi:

1. Conèixer les etapes i els
processos de formació de la
llengua catalana.
2. Conèixer la història de la

1.1. Reconeix les etapes i el
procés de formació de la
llengua.
2.1. Descriu l’evolució del
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l’expansió i la consolidació
de la llengua.
- L’esplendor de la llengua a
la València del segle xv.
- Els segles xvi i xvii i l’inici
del procés de substitució
lingüística.
- El segle xviii i els Decrets
de Nova Planta.

llengua catalana des del seu
naixement fins al segle xv.

català des del seu naixement
fins al segle xv .

3. Reconèixer la
transcendència dels segles
xvi, xvii i xviii i els Decrets de
Nova Planta en la història de
la llengua catalana.

3.1. Explica les
característiques de la llengua
catalana en el segles xvi, xvii i
xviii.

4. Conèixer el procés de
- El segle xix i la recuperació recuperació lingüística en la
Renaixença.
lingüística en la

4.1. Coneix el procés de
recueració lingüística en la
Renaixença.
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Renaixença
- El primer terç del segle xx:
de la normativització a
l’intent de normalització.
- La llengua catalana sota la
dictadura franquista.
- L’adveniment de la
democracia.
- Procediments discursius.
- Textos de l’àmbit

5. Conèixer la situació del
català des dels inicis del segle
xx fins a la democràcia.

5.1. Explica la situació del
català des dels inicis del segle
xx fins a la democràcia.

6. Analitzar en un text els
procediments discursius.

6.1. Localitza en un text els
connectors i els classifica.

7. Identificar les
característiques dels textos
científics

7.1. Classifica els textos
científics.
7.2. Enumera les
característiques dels textos
científics

482

acadèmic.
- Els textos científics.
- Comentari de textos.
Esquema general.
- La precisió lèxica.

8. Llegir, comentar i
comparar textos de l’àmbit
acadèmic i científic.

8.1. Llegeix textos de l’àmbit
acadèmic i científic i respon
les preguntes de comprensió.

9. Llegir i ccomentar un text.

9.1. Respon les preguntes de
comprensió sobre un text.

10. Conèixer el significat de
les paraules i el seu abast.

10.1. Distingeix el significat
de les paraules i empra
aquestes amb propietat.
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UNITAT 2
Els continguts d’aquesta avaluació només es veuran de forma pràctica i aplicats als
comentaris de textos ja que aquests continguts no són matèria de la prova de selectivitat.
UNITAT 3

Continguts

Criteris
d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables
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- Fenòmens associats
al contacte i el
conflicte.
Procés
de
substitució i procés
de
normalització
lingüística.
- La coherència.
- L’examen oral.
La llengua no
espontània
dels
mitjans
de
comunicació oral: la
ràdio i la televisió.

1.
Conèixer els diversos 1.1. Defineix i identifica els diversos fenòmens produït
fenòmens
produïts
pel de llengües.
contacte de llengües.

2. Conèixer el procés de 2.1. Reconeix les principals etapes del procés d
substitució i el procés de lingüística.
normalització lingüística.

2.2. Reconeix les principals etapes del procés de norma
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- La tipologia textual i
l’estructura.
Interferències
lingüístiques
del
castellà: la síl·laba
tònica,
interferències
vocàliques, en l’ús
de b/v, h i en el
gènere.

3. Reconèixer la importància 3.1. Redacta textos coherents, amb una selecció i
de la coherència a l’hora de adequada de la informació.
redactar un text.
4.
Conèixer
les 4.1. Prepara un examen oral.
característiques de l’examen
oral.

5.
Conèixer
les 5.1. Coneix les característiques del model de llengua em
característiques de la llengua i a la televisió.
no espontània dels mitjans de
comunicació audiovisual.

486

6.
Comentar un text 6.1. Identifica el tipus de text.
analitzant: la tipologia textual i
l’estructura
6.2. Elabora el comentari d’un text seguint els passos e

7. Coneix les interferències 7.1. Evita les interferències lingüístiques.
lingüístiques causades per la
llengua castellana.
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UNITAT 4

Continguts
-

La planificació
lingüística a Europa:
monolingüisme,
protecció
de
les
minories
lingüístiques,
l’autonomia
lingüística,
el
federalisme lingüístic,

Criteris
d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer la planificació 1.1. Reconeix les diferents situacions de multilingüisme.
lingüística d’Europa i els
casos especials.
2. Conèixer els criteris de 2.1. Coneix els criteris de classificació de les llengües.
classificació de les llengües.
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el
bilingüisme
institucional.
La
diversitat
lingüística: criteris de
classificació de les
llengües.
La
cohesió:
mecanismes
de
referència lèxica i de
referència gramatical.
- Els textos jurídics i els
textos administratius
-Característiquesdel
llenguatge
juridicoadministratiu.

3.
Reconèixer
els 3.1. Redacta textos amb adequació, coherència i cohesió
mecanismes de cohesió
lèxica i gramatical.

4.
Conèixer diferents 4.1. Identifica diferents tipus de textos jurídics i administ
tipus de textos jurídics i
administratius.
5.
Identificar
característiques
llenguatge
juridicoadministratiu

les 5.1. Explica les característiques del llenguatge juridicoa
del partir d’un text.

6. Identificar en un text la 6.1. Elabora el comentari d’un text seguint els passos est
polifonia, la intertextualitat
i la modalització.
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-

La polifonia, la
intertextualitat i la
modalització.
- L’escriptura de les
xifres.
- El guionet, el guió
mitjà i el guió llarg.
Els
signes
d’interrogació
i
d’admiració.

7. Usar amb correcció el 7.1. Fa servir correctament el guionet, els diferents tipu
guionet, els diferents tipus signes d’interrogació i d’admiració.
de guió i els signes
d’interrogació
i
d’admiració.

UNITAT 5
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Continguts

Criteris
d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

La situació actual del 1. Conèixer la situació de la 1.1. Coneix el marc legal de la llengua catalana dins i
català: marc legal dins i llengua
catalana
a espanyol.
fora de l’Estat espanyol. l’actualitat.
El català a Europa.
El català als diferents
àmbits d’ús.
Organismes i institucions
que difonen la llengua
catalana.
L’adverbi.

1.2. Coneix la situació del català a Europa.
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Els textos argumentatius:
característiques i àmbits
d’ús.
La valoració personal en
el comentari de text.
L’expressió del temps.

1.3. Sap què és la Carta Europea de les llengües

2. Conèixer la situació del 2.1. Analitza l’ús que se’n fa de la llengua catalana als
català en els diferents d’ús: educació, cultura, mitjans de comunicació, empresa,
àmbits d’ús.
digital.
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2.2. Relaciona i identifica els conceptes sociolingüístics
situació actual de la llengua.

3. Conèixer els diferents 3.1. Sap quins són els organismes i institucions que
organismes i institucions protecció i difusió del català.
que contribueixen a la
protecció i la difusió del
català.
4. Usar amb correcció els 4.1. Usa amb correcció els adverbis.
adverbis.
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5. Reconèixer els elements 5.1. Identifica els elements i l’estructura dels textos argu
i
l’estructura
que
conformen
els
textos
argumentatius i els àmbits
d’ús d’aquests.
5.2. Coneix les característiques dels gèneres argumenta
periodístic i de l’assaig.

6.
Comentar un text 6.1. Elabora el comentari d’un text seguint els passos est
analitzant
els
passos
establerts i fent una
valoració crítica.

7. Escriure correctament 7.1. Escriu correctament les expressions relatives al temp
les expressions relatives al
temps.
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UNITAT 6
-

El Modernisme:
cronologia, objectius,
influències europees.
- Característiques de la
literatura
modernista.
- La poesia modernista.
- Joan Maragall.

1. Conèixer el Modernisme. 1.1. Identifica en un text les característiques pròpie
modernista.

2. Conèixer els autors i les 2.1. Coneix els autors i les obres més destacats del Mod
obres més destacades de la
poesia, narrativa i teatre
modernistes.
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- La prosa modernista.
Caterina Albert /
Víctor Català.
- El teatre modernista.
Santiago Rusiñol.
- El Modernisme a
Mallorca.
- Els precedents de
l’Escola Mallorquina:
M. Costa i Llobera i
Joan Alcover.
El Noucentisme:
concepte, objectius,
característiques,
etapes.

3. Reconèixer la influència 3.1. Exposa les característiques del Modernisme a Mallo
del Modernisme a Mallorca. més representatius.

4. Conèixer la importància 4.1. Conèixer l’obra de Miquel Costa i Llobera i Joan Alco
de Miquel Costa i Llobera i
Joan Alcover com a
precedents de l’Escola
Mallorquina.
5.
Conèixer
Noucentisme.

el 5.1. Reconeix la influència del Modernisme en el No
diferències entre ambdós.
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-

L’assaig: Eugeni
d’Ors.
La
poesia
noucentista.
Josep Carner.
Preposicions,
conjuncions
i
interjeccions.
6. Usar amb correcció
Els textos expositius. preposicions, conjuncions i
interjeccions.
La redacció i l’estil.

5.2. Coneix les característiques del Noucentisme.

5.3. Identifica els autors i les obres més característics de

6.1. Usa amb correcció les preposicions, les con
interjeccions.

7.
Reconèixer
les 7.1. Identifica les característiques dels textos expositius.
característiques dels textos
expositius.
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8. Comentar un text.

8.1. Elabora el comentari d’un text seguint els passos es

9. Atendre els diversos 9.1. Redacta correctament
aspectes que conformen un
un text.
text ben redactat.

UNITAT 7
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-

Les avantguardes:
futurisme, cubisme,
dadaisme
i
surrealisme.
-Joan Salvat-Papasseit
L’Escola
Mallorquina:
concepte,
cronologia,
característiques.
Els poetes de l’Escola
Mallorquina.
La literatura dels anys 20
i 30.

1.
Conèixer
les 1.1. Coneix els moviments d’avantguarda.
característiques
de
la
literatura d’avantguarda i
Joan Salvat-Papasseit.
1.2. Identifica les característiques avantguardistes de
Salvat-Papasseit.

2.
Conèixer
les 2.1. Entén el concepte i les característiques de l’Escola
característiques de l’Escola
Mallorquina i els autors més
destacats.
2.2. Coneix els autors i les obres més destacats de l’Esco
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La literatura a Mallorca
durant els anys 20 i 30.
Bartomeu
RossellóPòrcel.
La formació del lèxic:
cultismes,
semicultismes, manlleus
i neologismes; derivació,
composició, habilitació i
parasíntesi.
Els textos poètics:
característiques formals,
recursos
retòrics
o
estilístics.
L’escriptura de mots
derivats i compostos

3. Conèixer la literatura dels 3.1. Exposa les característiques de la literatura dels 20
anys 20 i 30 i les obres i els autors més destacats.
autors més destacats.

3.2. Coneix les característiques de l’obra de B. Rosselló-

4. Diferenciar els mecanismes 4.1. Identifica el lèxic català provinent d’aportacions h
de formació de paraules.
cultismes, semicultismes, manlleus i neologismes.

4.2. Identifica els mecanismes de formació de paraules
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5.
Reconèixer
les 5.1. Identifica les característiques formals i els recursos
característiques de la poesia. poesia.
6.
Comentar
proposat.

un

text 6.1. Elabora el comentari d’un text seguint els passos e

7. Escriure correctament 7.1. Aplica les normes ortogràfiques d’escriptur
mots derivats i compostos.
compostes i derivades.

501

UNITAT 8

- La literatura de l’exili i
la
postguerra:
característiques
i
autors.
- La literatura dels anys
50.
- Salvador Espriu
- Pere Quart
- El realisme social:
Gabriel Ferrater
- La narrativa dels anys
60: corrents i autors.

1. Conèixer el context i les 1.1. Coneix el context i les característiques de la
característiques
postguerra.

1.2. Coneix les obres i els autors més destacats de la
de postguerra.
de la literatura de postguerra
i els autors més destacats de
la poesia i l’assaig.

1.3. Llegeix i comenta fragments d’obres del període e
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- L’assaig.
- El teatre. El teatre a
les Balears.
Denotació
i
connotació.
Relacions
semàntiques entre les
paraules: sinonímia,
antonímia,
hiperonímia
i
hiponímia; polisèmia i
monosèmia;
homonímia.

2.
Conèixer
les 2.1. Exposa les característiques de la literatura dels any
característiques
de
la
literatura dels anys 60 i les
obres i els autors més
destacats de la poesia, la 2.2. Coneix les obres i els autors més destacats d
narrativa, l’assaig i el teatre dels anys 60.
narrativa, l’assaig i el teatre.
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- Els textos teatrals i els
textos narratius.
- Els barbarismes.

2.3. Llegeix i comenta fragments d’obres del període es

3. Identificar el significat 3.1. Identifica el significat denotatiu i el connotatiu de
denotatiu i el connotatiu de
les paraules.
4. Distingir les relacions 4.1. Distingeix en les paraules els tipus de significats i
significat.
semàntiques
entre
les
paraules.

504

5.
Reconèixer
característiques
de
narrativa i el teatre.
6.
Comentar
proposat.

un

les 5.1. Identifica les característiques de la narrativa i el te
la

text 6.1. Elabora el comentari d’un text seguint els passos e

7. Usar un model de llengua 7.1. Usa un model de llengua correcta sense barbarism
correcta sense barbarismes.
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UNITAT 9
CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- La literatura a partir 1. Conèixer el context i les 1.1. Coneix les característiques de la literatura actual
dels anys 70: poesia, característiques de la literatura autors nascuts abans de la guerra.
narrativa i teatre.
catalana actual.
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-

La literatura dels
anys 70 i 80 a les Illes
Balears.
- Classes d’oracions:
atributives,
predicatives,
impersonals,
passives;
oracions
amb
verbs
pronominals.
2. Classificar les oracions des
- El gèneres digitals:
del punt de vista gramatical.
característiques.
- El lèxic de les noves
tecnologies.
3.
Reconèixer
les
característiques dels gèneres
digitals.

1.2. Coneix les característiques de la literatura actual
autors nascuts després de la guerra.

1.3. Llegeix i comenta fragments d’obres dels períodes

2.1. Distingeix entre oracions atributives, predicative
passives i amb verbs pronominals.

3.1. Identifica les característiques dels gèneres digitals.
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4. Comentar un text proposat. 4.1. Elabora el comentari d’un text seguint els passos e

5.
Conèixer
i
usar 5.1. Coneix i usa correctament el lèxic de les noves te
correctament el lèxic de les
noves tecnologies.

5.2.5. TEMPORITZACIÓ
1A AVALUACIÓ

TEMES 1,2,3,4, (5),
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2A AVALUACIÓ

TEMES 5,6,7

3A AVALUACIÓ

TEMES 8, 9 i repàs dels temes anteriors

5.2.6.LECTURES
1a avaluació

UNA IMATGE NO VAL MÉS QUE MIL PARAULES. Jesús Tuson. Editorial
DOS AMICS DE VINT ANYS. Sebastià Alzamora. Proa.

2a avaluació

AIGÜES ENCANTADES. Joan Puig i Ferreter. Ed62

3a avaluació

LA PLAÇA DEL DIAMANT. Mercè Rodoreda. Club Editor Jove Nova Edició.
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5.2.7. METODOLOGIA
La metodologia didàctica en el Batxillerat ha d’afavorir la capacitat de l’alumnat per aprendre per si
mateix, per treballar en equip i per aplicar els mètodes apropiats d’investigació i també ha de
subratllar la relació dels aspectes teòrics de cada matèria amb les seves aplicacions pràctiques.
En Batxillerat, la relativa especialització de les matèries determina que la metodologia didàctica
estigui fortament condicionada pel component epistemològic de cada matèria i per les exigències
del tipus de coneixement propi de cada una.
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A més, la finalitat propedèutica i orientadora de l’etapa exigeix el treball amb metodologies
específiques i que aquestes comportin un important grau de rigor científic i de desenvolupament
de capacitats intel·lectuals de cert nivell (analítiques, explicatives i interpretatives).
1. CRITERIS METODOLÒGICS
En relació amb el que hem exposat, la proposta didàctica de Llengua catalana i literatura s’ha
elaborat d’acord amb els criteris metodològics següents:
- Adaptació a les característiques de l’alumnat de Batxillerat, oferint activitats diversificades
d’acord amb les capacitats intel·lectuals pròpies de l’etapa.
- Autonomia: facilitar la capacitat de l’alumnat per aprendre per si mateix.
- Activitat: fomentar la participació de l’alumnat en la dinàmica general de l’aula, combinant
estratègies que propiciïn la individualització amb altres que fomentin la socialització.
- Motivació: procurar despertar l’interès de l’alumnat per l’aprenentatge que se li proposa.
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- Integració i interdisciplinarietat: presentar els continguts amb una estructura clara, plantejant
les interrelacions entre els continguts d’aquesta matèria i els d’altres disciplines d’altres àrees.
- Rigor científic i desenvolupament de capacitats intel·lectuals de cert nivell (analítiques,
explicatives i interpretatives).
- Funcionalitat: fomentar la projecció pràctica dels continguts i la seva aplicació a l’entorn, a fi
d’assegurar la funcionalitat dels aprenentatges en dos sentits: el desenvolupament de
capacitats per a ulteriors adquisicions i la seva aplicació en la vida quotidiana.
- Varietat en la metodologia, ja que l’alumnat aprèn a partir de fórmules molt diverses.
2. ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES
Utilitzarem estratègies didàctiques variades, que combinin les estratègies expositives,
acompanyades d’activitats d’aplicació i les estratègies d’indagació.
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Les tècniques didàctiques en què poden traduir-se aquestes estratègies són molt diverses. Entre
aquestes destacam pel seu interès les tres següents:
- Les tasques sense una solució clara i tancada, en les quals les diferents opcions són igualment
possibles i vàlides, per fer reflexionar l’alumnat sobre la complexitat dels problemes humans
i socials, sobre el caràcter relatiu i imperfecte de les solucions aportades per a ells i sobre la
naturalesa provisional del coneixement humà.
- L’estudi de casos o fets i situacions concretes com a instrument per motivar i fer més
significatiu l’estudi dels fenòmens generals i per abordar els procediments de causalitat
múltiple.
- Els projectes d’investigació, estudis o treballs habituen l’alumnat a afrontar i a resoldre
problemes amb certa autonomia, a plantejar-se preguntes, i a adquirir experiència en la
recerca i la consulta autònoma. A més, li faciliten una experiència valuosa sobre el treball
dels especialistes en la matèria.
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3. LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES
En qualsevol de les estratègies didàctiques adoptades és essencial la realització d’activitats per
part de l’alumnat, ja que compleixen els objectius següents:
- Consoliden la comprensió dels conceptes i permeten al professorat comprovar-ho.
- Són la base per al treball amb els procediments característics de l’anàlisi lingüística o literària.
- Permeten donar una dimensió pràctica als conceptes.
- Fomenten actituds que ajuden la formació humana de l’alumnat.
Les activitats han seguit els criteris següents:
- Que desenvolupin la capacitat de l’alumnat per aprendre per si mateix, utilitzant diverses
estratègies.
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- Que proporcionin situacions d’aprenentatge que exigeixin una intensa activitat mental i
portin a reflexionar i a justificar les afirmacions o les actuacions.
- Que estiguin perfectament interrelacionades amb els continguts teòrics.
- Que tenguin una formulació clara, perquè l’alumnat entengui sense dificultat el que ha de
fer.
- Que siguin variades i permetin consolidar els conceptes; treballar els procediments (textos,
imatges, mapes), desenvolupar actituds que col·laborin a la formació humana i atendre la
diversitat a l’aula (tenen diferent grau de dificultat).
- Que donin una projecció pràctica als continguts, aplicant els coneixements a la realitat.
- Que siguin motivadores i connectin amb els interessos de l’alumnat, per referir-se a temes
actuals o relacionats amb el seu entorn.

515

5.2.8. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ESPECÍFICS
CONVOCATÒRIA DE JUNY
PER OBTENIR LA NOTA DE FINAL DE CURS:
NF = NF1 + NF2 + NF3 + NEF : 4
NF = nota de final de curs
NF1,2,3 = nota de la primera,segona o tercera avaluació.
NEF = nota de l'examen final (en aquest examen hi entra tota la matèria vista durant el curs).
OBSERVACIÓ: a les qualificacions NF i NF1-NF2-NF3 no hi pot haver decimals. S’eliminaran aplicant
aquest criteri d’arrodoniment: es tendran en compte només els dos primers decimals. El tercer
decimal no influirà damunt el segon en cap cas (Ex.: 4’443 = 4’44 i 4’449 = 4’44). Si el segon decimal
és igual o inferior a cinc, s’apujarà una dècima el primer. Si el primer decimal és igual o superior a
vuit s’arrodoneix en favor de la nota següent. Exemple 1: 4’84 = 5. Exemple 2: 4’65 = 4.
PER OBTENIR LA NOTA DE CADA AVALUACIÓ
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Cada avaluació es faran dos exàmens com a mínim i la mitjana aritmètica comptarà un 80% de la
nota final. Aquests exàmens consistiran en el comentari per escrit d’un text relacionat amb les
capacitats i els continguts de la matèria vists durant aquella avaluació i preguntes teòriques o
pràctiques. També dins aquesta part de la nota s’hi contemplaran les proves orals i les proves sobre
les lectures proposades. ELS EXÀMENS SOBRE LES LECTURES PROPOSADES COMPTARAN COM UN
CONTROL, MENTRE QUE ELS EXERCICIS SOBRE LES LECTURES COMPTARAN COM EL 20 % DE LA
NOTA. AQUESTS EXÀMENS ES CORREGIRAN AMB LES RÚBRIQUES QUE TENIM PREPARADES PER A
CADA UNITAT.
Els errors de normativa (faltes d’ortografia, mal ús dels signes de puntuació, barbarismes de lèxic,
errors de normativa sintàctica i morfològica, etc.) seran penalitzats amb una dècima per error. La
suma de les penalitzacions aplicades per aquest concepte no pot superar els dos punts. Aquest
criteri també s'aplicarà a l'examen final (NEF).
Els exercicis de classe realitzats durant tota l’avaluació comptaran el 20% restant de la nota final. La
tipologia d’aquests exercicis pot ser molt variada: mapes conceptuals, esquemes, resums,
comentaris de text, treballs sobre les lectures…
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A CADA AVALUACIÓ FARAN UNA EXPOSICIÓ ORAL SOBRE ELS CONTINGUTS TREBALLATS QUE
COMPTARÀ COM UN EXAMEN ESCRIT.
Durant la segona avaluació hi haurà un examen voluntari de recuperació de la 1a avaluació, i durant
la tercera avaluació hi haurà un examen voluntari de recuperació de la 2a avaluació.
PER ALS ALUMNES DE BLOC 3. La nota obtinguda durant el curs de bloc 2 comptarà un 10% de la
nota final de Bloc 3.

CONVOCATÒRIA DE MAIG
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Tendrà la forma d’un examen final. Per tant, hi entrarà tota la matèria treballada durant el curs. A
més, també hi pot haver preguntes sobre els llibres de lectura proposat per al curs. Els errors de
normativa seran penalitzats amb una dècima per error. La suma de les penalitzacions aplicades per
aquest concepte no pot superar els dos punts. Com que en la convocatòria de juny tampoc no es
poden admetre decimals, en cas que n’hi hagi s’eliminaran seguint el criteri d’arrodoniment explicat
més amunt.
PER ALS ALUMNES DE BLOC 3. La nota obtinguda durant el curs de bloc 2 comptarà un 10% de la
nota final de Bloc 3.
Si els alumnes no demostren haver assolit els objectius de la matèria, aquesta els quedarà suspesa
i tendran la possibilitat de recuperar la matèria a la convocatòria extraordinària de juliol.
Els alumnes que tenguin l’assignatura pendent del curs anterior, un examen de recuperació durant
el mes de febrer i un altre el mes de maig, de les quals seran avisats amb antelació suficient. Durant
el curs se’ls farà un seguiment per tal d’ajudar-los a aprovar la matèria suspesa del curs anterior.
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RÚBRICA PER AVALUAR LA REDACCIÓ I PRESENTACIÓ DE TREBALLS ESCRITS

EXCEL·LENT

REDACCIÓ

El treball està ben
estructurat
i
presenta
introducció,
desenvolupamen
t i conclusió.

MOLT AVANÇAT
El treball està ben
estructurat en un
80 % i presenta
introducció,
desenvolupament i
conclusió.

SATISFACTORI
El treball està ben
estructurat en un
50 % i presenta
introducció,
desenvolupament i
conclusió.

BÀSIC
El treball està ben
estructurat en un 50
% però no presenta
introducció,
desenvolupament i
conclusió.
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ORTOGRAFIA

El
text
no
presenta errors
ortogràfics
(puntuació,
accentuació
i
gramàtica).

El text té menys de
3 errors ortogràfics
(puntuació,
accentuació
i
gramàtica).

El text té entre 4 i 6
errors ortogràfics
(puntuació,
accentuació
i
gramàtica).

El text té entre 6 i 10
errors ortogràfics
(puntuació,
accentuació
i
gramàtica).

EXTENSIÓ

L’exercici escrit
s’adapta
a
l’extensió exigida
(2, 3 o 4 pàgines).

L’exercici escrit té
mitja pàgina més
de
l’extensió
exigida.

L’exercici escrit té
una pàgina més de
l’extensió exigida.

L’exercici escrit té
dues pàgines més
de
l’extensió
exigida.

Aborda
el
contingut
que
s’ha demanat.

Alguns paràgrafs no
tenen relació amb
el contingut que
s’ha demanat.

Un 60 % del text no
té relació amb el
contingut que s’ha
demanat.

Alguns
paràgrafs
fan al·lusió al tema
demanat.

CONTINGUT
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Presenta idees
ARGUMENTAC ben
IÓ D’IDEES
argumentades
sense errors.

Presenta idees ben
argumentades però
amb algun error.

Presenta idees que
argumenta
amb
debilitat.

Presenta
idees
sense argumentar.

El treball està
presentat amb
PRESENTACIÓ
pulcritud
i
I NETEDAT
netedat.

El treball està
presentat
amb
pulcritud però té un
esborrall.

El treball està
presentat
amb
pulcritud però té
dos
o
tres
esborralls.

El treball té algun
doblec i més de tres
esborralls.

El lliurament es
realitza en la data
indicada.

El lliurament es
realitza amb un dia
de retard.

El lliurament es
realitza amb dos
dies de retard.

El lliurament es
realitza amb tres
dies de retard.

TEMPS
DE
LLIURAMENT
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RÚBRICA PER A L’AVALUACIÓ D’UN EXAMEN
EXCEL·LENT

PRECISIÓ
LES
RESPOSTES

Totes les respostes
desenvolupen el
EN
tema amb claredat,
precisió i concisió.

MOLT AVANÇAT
Gairebé totes les
respostes
desenvolupen el
tema
amb
claredat, precisió i
concisió.

SATISFACTORI
La majoria de les
respostes
desenvolupen
el
tema amb claredat,
precisió i concisió.

BÀSIC
Poques
respostes
desenvolupen el tema
amb claredat, precisió
i concisió.
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Totes les respostes
estan presentades
amb netedat i
pulcritud.

Gairebé totes les
respostes estan
presentades amb
netedat
i
pulcritud.

La majoria de les
respostes
estan
presentades amb
netedat i pulcritud.

Poques
respostes
estan
presentades
amb
netedat
i
pulcritud.

QUANTITAT
Totes les preguntes
DE PREGUNTES estan contestades.
CONTESTADES

Contesta almenys
el 90 % de les
preguntes.

Contesta almenys
el 80 % de les
preguntes.

Contesta almenys el
70 % de les preguntes.

No hi ha errors
gramaticals,
GRAMÀTICA
ortogràfics o de
I ORTOGRAFIA
puntuació i el text

Hi ha un error
gramatical,
ortogràfic o de
puntuació i el text

Hi ha dos errors
gramaticals,
ortogràfics o de
puntuació, i el text

Hi ha tres errors
gramaticals,
ortogràfics
o
de
puntuació, i el text

PRESENTACIÓ

524

es llegeix
fluïdesa.

amb

es llegeix
fluïdesa.

amb

s’entén amb alguna
dificultat.

s’entén
dificultat.

amb

RÚBRICA PER A L’AVALUACIÓ D’UNA EXPOSICIÓ O TREBALL ORAL

PRESENTACIÓ

EXCEL·LENT

MOLT AVANÇAT

Es presenta de
manera formal i
dóna a conèixer

Es presenta de
forma ràpida i dóna
a conèixer el tema

SATISFACTORI
Es presenta de forma
ràpida i comença
l’exposició
sense

BÀSIC

Es presenta sense di
el nom i esmenta e
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el tema de la
presentació
i
l’objectiu
que
pretén.
Utilitza
vocabulari
EXPRESSIÓ ORAL adequat
l’exposició
coherent.

un
i
és

El volum de veu
és adequat, se
VOLUM DE VEU
l’escolta bé a tota

de la presentació i
l’objectiu
que
pretén.

esmentar el tema
que tractarà.

tema de forma mol
general.

Usa un vocabulari
adequat i l’exposició
és clara.

Li falta vocabulari i té
algun problema per
expressar
correctament
les
idees.

Fa servir un vocabular
molt bàsic i t
problemes
pe
transmetre
am
claredat les idees.

El volum de veu és
adequat i se l’escolta
bé a tota l’aula,
encara que, de

No se l’escolta a tota
l’aula, excepte si se
sent molt segur i
augmenta el volum

El volum de veu é
mitjà i té dificultat
perquè se l’escolti
tota l’aula.
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EXPRESSIVITAT

l’aula, però no
crida.

vegades,
quan
dubta, baixa el
volum.

de veu
segons.

per

uns

Les expressions
facials
i
el
llenguatge
del
cos generen un
fort interès i
entusiasme sobre
el
tema
en
companys
i
companyes.

Les
expressions
facials i el llenguatge
del cos generen
sovint interès i
entusiasme, encara
que de vegades es
perd i no presenta
tota la informació.

Les
expressions
facials i el llenguatge
del cos generen de
vegades interès i
entusiasme, encara
que sovint es perd i
no presenta tota la
informació.

Les expressions facial
i el llenguatge del co
mostren una actitu
passiva i no genere
gaire interès, però d
vegades, quan parl
d’una cosa que
agrada molt, és capa
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de mostrar un po
d’entusiasme.

Exposa clarament
el treball i aporta
INCLUSIÓ
referències
als
DELS ASPECTES
coneixements
RELLEVANTS
treballats.

Exposa clarament el
treball, però no
relaciona
tota
l’exposició amb els
coneixements
treballats.

Exposa clarament el
treball, però no el
relaciona amb els
coneixements
treballats.

Té
dificultat
pe
exposar el treba
perquè no entén el
coneixements
treballats.
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EXPLICACIÓ
DEL PLA
DE TREBALL

Explica cada pas
amb detall, amb
lògica
i
cronològicament
en l’ordre en què
els ha realitzat.

Explica tots els
passos clarament,
però s’embolica una
mica amb l’ordre.

Explica
tots
els
passos
clarament,
però s’embolica en
l’ordre i cal guiar-lo
per
mitjà
de
preguntes.

Presenta dificultat
l’hora de diferencia
els passos que ha fet
necessita ajuda pe
explicar-los
am
claredat.

Usa un suport visual
adequat
i
interessant.

Usa un suport visual
adequat.

Usa un suport visua
no adequat.

RECURSOS
DIDÀCTICS

Acompanya
l’exposició amb
suports
audiovisuals en
diversos formats,
especialment
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atractius i de
molta qualitat.

TEMPS

Usa el temps de
què disposa i
tanca
correctament la
presentació.

Usa el temps de què
disposa, però amb
un final precipitat o
excessivament llarg
per falta de control
de temps.

Usa el temps de què
disposa, però no
tanca la presentació;
o bé no usa el temps
de què disposa, però
inclou tots els punts
de la presentació.

Usa molt més temps
molt menys temps de
que disposa per pode
desenvolupar el tem
correctament.

RÚBRICA PER AVALUAR TREBALLS ESCRITS O COMENTARIS DE TEXT
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EXCEL·LENT

MOLT AVANÇAT

SATISFACTORI

BÀSIC

REDACCIÓ

El treball està ben
estructurat
i
presenta
introducció,
desenvolupamen
t i conclusió.

El treball està ben
estructurat en un 80
%
i
presenta
introducció,
desenvolupament i
conclusió.

El treball està ben
estructurat en un 50
%
i
presenta
introducció,
desenvolupament i
conclusió.

El treball està b
estructurat en un 50
però no presen
introducció,
desenvolupament
conclusió.

ORTOGRAFIA

El
text
no
presenta errors
ortogràfics
(puntuació,
accentuació
i
gramàtica).

El text té menys de 3
errors
ortogràfics
(puntuació,
accentuació
i
gramàtica).

El text té entre 4 i 6
errors
ortogràfics
(puntuació,
accentuació
i
gramàtica).

El text té entre 6 i
errors
ortogràfi
(puntuació,
accentuació
gramàtica).
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L’exercici escrit
s’adapta
a
l’extensió exigida
(2, 3 o 4 pàgines).

L’exercici escrit té
mitja pàgina més de
l’extensió exigida.

L’exercici escrit té
una pàgina més de
l’extensió exigida.

L’exercici escrit té du
pàgines
més
l’extensió exigida.

Aborda
el
contingut
que
s’ha demanat.

Alguns paràgrafs no
tenen relació amb el
contingut que s’ha
demanat.

Un 60 % del text no
té relació amb el
contingut que s’ha
demanat.

Alguns paràgrafs f
al·lusió
al
tem
demanat.

Presenta idees
ARGUMENTACI ben
Ó D’IDEES
argumentades
sense errors.

Presenta idees ben
argumentades però
amb algun error.

Presenta idees que
argumenta
amb
debilitat.

Presenta idees sen
argumentar.

EXTENSIÓ

CONTINGUT
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El treball està
presentat amb
pulcritud
i
netedat.

El
treball
està
presentat
amb
pulcritud però té un
esborrall.

El
treball
està
presentat
amb
pulcritud però té dos
o tres esborralls.

El treball té algu
doblec i més de tr
esborralls.

El lliurament es
TEMPS
realitza en la data
DE LLIURAMENT indicada.

El lliurament es
realitza amb un dia
de retard.

El lliurament es
realitza amb dos dies
de retard.

El lliurament es realit
amb tres dies
retard.

PRESENTACIÓ
I NETEDAT

5.2.9. MESURES PER ATENDRE LA DIVERSITAT
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Un dels principis bàsics que ha de tenir en compte la intervenció educativa és el de la
individualització, de manera que el sistema educatiu ofereixi a cada alumne l’ajuda pedagògica que
aquest necessita en funció de les seves motivacions, interessos i capacitats d’aprenentatge. D’aquí
sorgeix la necessitat d’atendre aquesta diversitat. En el Batxillerat, etapa en què les diferències
personals en capacitats específiques, motivació i interessos solen estar bastant definides,
l’organització de l’ensenyament permet que els mateixos alumnes resolguin aquesta diversitat
mitjançant l’elecció de modalitats i optatives. No obstant això, és convenient donar resposta, ja des
de les mateixes assignatures, a un fet constatable: la diversitat d’interessos, motivacions, capacitats
i estils d’aprenentatge que l’alumnat manifesta. És precís, doncs, tenir en compte els estils diferents
d’aprenentatge de l’alumnat i adoptar les mesures oportunes per afrontar aquesta diversitat. N’hi
ha molts tipus d’estudiants: de reflexius (es detenen en l’anàlisi d’un problema) i d’impulsius
(responen molt ràpidament); d’analítics (passen lentament de les parts al tot) i de sintètics (aborden
el tema des de la globalitat); uns treballen durant períodes llargs i d’altres necessiten descansos;
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alguns necessiten ser reforçats contínuament i d’altres no; n’hi ha que prefereixen treballar sols i
n’hi ha que prefereixen treballar en petit o gran grup.
Donar resposta a aquesta diversitat no és tasca fàcil, però sí necessària, ja que la intenció última de
tot procés educatiu és aconseguir que l’alumnat assoleixi els objectius proposats.
Com activitats de detecció de coneixements previs suggerim:
- Debat i activitat pregunta-resposta sobre el tema introduït pel professorat, a fi de facilitar una
idea precisa sobre el punt de partida.
- Repàs de les nocions ja vistes anteriorment i considerades necessàries per a la comprensió de la
unitat, prenent nota de les llacunes o dificultats detectades.
- Introducció de cada concepte, sempre que això sigui possible, relacionant-lo amb els que ja té
interioritzats i assolits.
Com activitats de consolidació suggerim:
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- Realització d’exercicis apropiats i tan abundants i variats com calgui, a fi de consolidar els
continguts lingüístics, culturals i lèxics treballats en la unitat.
Aquesta varietat d’exercicis compleix, així mateix, la finalitat que perseguim. Amb les activitats de
recuperació-ampliació, atenem no només l’estudiant que presenta problemes en el procés
d’aprenentatge, sinó també aquells que han assolit en el temps previst els objectius proposats.
Les diferents formes d’agrupament de l’alumnat i la seva distribució a l’aula influeixen, sens dubte,
a tot el procés. Entenent el procés educatiu com un desenvolupament comunicatiu, és de gran
importància tenir en compte el treball en grup, recurs que s’aplicarà en funció de les activitats que
es projectin realitzar —concretament, per exemple, en els processos d’anàlisi i de comentari de
textos—, ja que consideram que la posada en comú de conceptes i idees individuals genera una
dinàmica creativa i d’interès en els alumnes.
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Es concedirà, tanmateix, gran importància en unes altres activitats al treball personal i individual;
en concret, s’aplicarà en les activitats de síntesi/resum i en les de consolidació, així com en les de
recuperació i ampliació.
Hem d’emprendre, doncs, el tractament de la diversitat en el Batxillerat des de dues vies:
1. L’atenció a la diversitat en la programació dels continguts, presentant-los en dues fases: la
informació general i la informació bàsica, que es tractarà mitjançant esquemes, resums,
paradigmes, etc.
2. L’atenció a la diversitat en la programació de les activitats. Les activitats constitueixen un
excel·lent instrument d’atenció a les diferències individuals de l’alumnat. La varietat i
l’abundància d’activitats amb diferent nivell de dificultat permeten l’adaptació, com hem dit, a
les diverses capacitats, interessos i motivacions.
MESURES ESPECÍFIQUES PER A LA INCLUSIÓ I L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
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Partint del Pla d’Atenció a la Diversitat, des de la nostra àrea, s’ha tingut en compte el tractament
de la diversitat pel que fa als diferents ritmes d’aprenentatge que desenvolupa cada alumne dins
l’aula. Els alumnes han d’arribar al desenvolupament de les competències clau i dels objectius al
final de l’etapa, però cadascú d’acord amb les seves possibilitats.
Per als alumnes d’altes capacitats tindrem activitats d’ampliació i lectures adaptades al seu nivell.
Per als alumnes de suport educatiu plantejarem activitats de reforç.
Les activitats estan pensades perquè tot l’alumnat pugui actualitzar les destreses adquirides a
l’ensenyament secundari obligatori, practicar-les i afermar-les per poder adquirir els nous
aprenentatges i la dinàmica del batxillerat. Les activitats d’ortografia no són noves, sinó un repàs
de coneixements bàsics que permetran tot l’alumnat posar-se al dia.
Disposam d’una rúbrica per avaluar les mesures per a la inclusió i l’atenció a la diversitat individual
i de grup que el desenvolupament de les unitats necessitin.
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5.2.10. RECURSOS
Heus aquí els materials de suport que serviran per reforçar i ampliar els continguts de la unitat:
- Quadern on l’estudiant farà les activitats proposades al llarg de la unitat.
- Activitats complementàries per reforçar i ampliar coneixements i destreses.
- Obres de lectura recomanada per consolidar coneixements del tema de manera lúdica.
- Altres fonts de consulta: llibres, diccionaris, enciclopèdies, recursos lingüístics en línia, pàgines
web relacionades amb la unitat, etc. que serviran a l’alumnat per a ampliar coneixements.
Recursos digitals
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La web d’Anaya disposa de nombrosos recursos tant per a l’alumnat com per al professorat que
constituiran un suport eficaç per a l’estudi de la unitat i, en molts casos, per reforçar-ne o ampliarne els continguts.

5.2.11. RECUPERACIÓ DE PENDENTS.
Els alumnes que passin a 2n de batxillerat amb el català de 1r suspès, hauran de presentar-se als
exàmens de gener i març per determinar si han superat els objectius del curs anterior. La matèria de la
qual s’hauran d’examinar serà la mateixa que es va treballar durant el curs anterior (el currículum que
marca la Conselleria). Si durant el curs, i abans de cada una de les proves, els alumnes tenen dubtes de
com han de preparar-se per a aquests exàmens, o si volen tutories de matèria per reforçar algun dels
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temes a preparar, han de posar-se en contacte amb la cap de departament i ella els donarà el suport
que necessitin per tal d’aconseguir superar l’assignatura pendent com més prest millor.
Si un alumne aprova l’assignatura de 2n de batxillerat però no té la de 1r de batxillerat aprovada no
podrà constar a les actes la matèria de 2n com a superada mentre no hagi aprovat la pendent del curs
anterior. En aquest cas, se li podrà guardar la nota aprovada de 2n fins al mes de setembre però si a la
convocatòria extraordinària no aprova la pendent, s’haurà de tornar a examinar d’aquesta matèria (2n
de batxillerat) si la vol aprovar el curs següent.

6. ASSIGNATURES OPTATIVES: LITERATURA UNIVERSAL (1r Batxillerat I BLOC I)
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6.1. EXPLICACIÓ DE LA MATÈRIA
La matèria de Literatura Universal constitueix una síntesi dels períodes més rellevants i dels
principals autors de la literatura occidental i de les interrelacions globals que presenta el fenomen
literari. L’estudi d’aquesta part de la literatura universal complementa l’aprenentatge de les
literatures autòctones i proporciona a l’alumnat una millor comprensió del fet literari i, en general,
de l’art i de la cultura. Constitueix un mitjà perquè els alumnes descobreixin la riquesa i complexitat
de la tradició literària que els és més propera, reconeguin relacions temàtiques, estilístiques i
formals entre literatures diferents, ampliïn la seva capacitat per apreciar mentalitats que no són la
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pròpia i, en definitiva, estableixin punts de contacte entre conceptes, creences, aspiracions i formes
d’entendre el món dels humans de diferents èpoques i indrets.
Estudiar les arrels de la literatura occidental permet a l’alumnat descobrir orígens mitològics,
religiosos, històrics o llegendaris que, d’una manera o d’una
altra, han influït en els discursos literaris posteriors. D’altra banda, llegir textos d’altres èpoques i
països, i observar que hi ha influències mútues que van més enllà de fronteres i límits cronològics i
ideològics, permet constatar la humanitat com un tot, amb unes inquietuds i necessitats semblants,
amb unes visions tòpiques recurrents i amb unes capacitats fabuladores similars.
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Finalment, si tota literatura està connectada amb altres disciplines, sobretot artístiques, històriques
i filosòfiques, el currículum d’aquesta matèria resulta apropiat especialment per atendre les
relacions culturals i aconseguir, així, una visió més global del saber i de la cultura.
El currículum de la matèria, a través dels autors i els textos seleccionats, es proposa, partint
de tradicions orientals, travessar les cultures hel·lènica i romana amb els seus continuadors, que
s’endinsen, després del despertar de la civilització romànica, en el miratge de la modernitat;
acostar-se a l’època de les revolucions i l’afaiçonament de la sensibilitat romàntica; resseguir
l’evolució pendular que va des dels postulats realistes fins al simbolisme, el postsimbolisme i el
trencament avantguardista; constatar el sotrac de les guerres mundials i la irrupció del tema de la
condició humana i la literatura existencialista, etc... Aquest recorregut, a més de servir als alumnes
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per interpretar les manifestacions artístiques i acostar-se amb sensibilitat al fet literari, per afermar
la consciència històrica i aprofundir l’esperit crític, permet estructurar totes les nocions i
experiències literàries que els estudiants hagin tingut fins al moment, en dues direccions: d’una
banda, constatant les influències d’altres literatures en les autòctones; de l’altra, tot constatant
l’aportació d’aquestes al cabal de la literatura universal.
Quant als valors i les actituds, aquesta matèria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat
la pròpia personalitat, l’esperit crític, estimular la seva maduració intel·lectual i humana, ampliar el
seu camp d’experiència i millorar el seu procés de socialització, alhora que els empeny a
perfeccionar la
qualitat expressiva i formal dels seus discursos.
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La lectura de textos procedents de la Literatura Universal intervé en el procés de maduració
afectiva, intel·lectual i estètica dels joves, ja que el coneixement d’aquesta part fonamental del
patrimoni cultural de la humanitat, en la qual s’han anat dipositant la imaginació, els sentiments i
els pensaments de les diferents cultures al llarg de la història, condueix els estudiants a aprofundir
en la comprensió de la pròpia identitat, tant individual com col·lectiva, així com a valorar de manera
crítica la realitat del món contemporani. La lectura de fragments o obres completes representatives
del patrimoni literari universal permet a l’alumnat conèixer altres realitats socials i culturals,
enriquir la seva personalitat, ampliant la seva visió del món, i consolidar els seus hàbits lectors,
desenvolupant el seu sentit estètic. L’aproximació a la Literatura Universal com a coneixement i
aprenentatge contribueix a desenvolupar la competència lingüística, les socials i cíviques i la de
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consciència i expressió cultural dels alumnes i les alumnes, adquirides durant l’ESO i en la matèria
de Llengua catalana i Literatura i Llengua castellana i Literatura. El desenvolupament d’aquests
coneixements literaris en Batxillerat implica el descobriment de la lectura com una experiència
enriquidora, que produeix en l’estudiant una resposta afectiva i intel·lectual, fundada tant en la
construcció del sentit del text com en el reconeixement de les seves particularitats expressives i
discursives. Els continguts s’organitzen en dos blocs. El primer bloc, Processos i estratègies, inclou
continguts comuns, centrats en el comentari de textos (obres completes o fragments seleccionats);
aquest es concep com la construcció compartida del sentit de les obres i l’explicació de les seves
convencions literàries. La lectura, interpretació, anàlisi i valoració dels textos literaris constitueix
l’activitat fonamental de la matèria. Aquest bloc inclou, així mateix, l’estudi de les diverses relacions
significatives entre les obres literàries i les altres arts (obres musicals, cinematogràfiques,
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pictòriques, etc.). El segon bloc, Els grans períodes i moviments de la Literatura Universal, es dedica
a l’estudi cronològic de les obres més significatives de cada moment, a través d’una selecció d’obres
i autors. Aquesta presentació cronològica posa en relleu la recurrència de certs temes i motius, així
com l’evolució de les formes literàries al llarg de la història. En definitiva, aquesta matèria facilita el
desenvolupament de l’individu com a lector competent, capaç de comparar textos literaris de
diferents èpoques i autors, i capaç de descobrir-hi recurrències temàtiques, així com semblances o
divergències expressives. D’aquesta manera, l’alumnat aprendrà a transferir els seus coneixements,
relacionant el contingut i les formes d’expressió d’una obra literària amb el context històric i cultural
en què s’inscriu, la qual cosa afavorirà l’aprenentatge autònom.
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6.2. OBJECTIUS D’ETAPA VINCULATS AMB LA MATÈRIA I COMPETÈNCIES CLAU

L’àrea té com a principal finalitat introduir l’alumnat en el coneixement i l'estudi de la
literatura universal per tractar-se d’esta part fonamental del patrimoni cultural de la humanitat en
què s’han anat depositant la imaginació, els sentiments i els pensaments de les distintes cultures al
llarg de la història. Per tant, el seu estudi intervé en el procés de maduració afectiva, intel·lectual i
estètica dels alumnes i condueix els estudiants a aprofundir en la comprensió de la pròpia identitat,
tant individual com col·lectiva, així com a valorar de forma crítica diverses realitats socials i culturals
al mateix temps que la realitat del món contemporani. En este sentit, la lectura i l’estudi de
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fragments o d'obres completes representatives del patrimoni literari universal contribueix de
manera fonamental a la consecució dels objectius del batxillerat relacionats amb les capacitats i
destreses lingüístiques, tant orals com escrites i així mateix a la d’aquells les finalitats dels quals són
aprofundir en les realitats del món contemporani, desenrotllar la sensibilitat artística i literària i el
criteri estètic com a fonts d’informació i d’enriquiment cultural i refermar els seus hàbits lectors.

6.2.1. Contribució de la matèria de Literatura Universal a l’adquisició de les competències clau
També adquireix una especial importància l’aprenentatge basat en competències, que es
caracteritza per la seua transversalitat i pel seu caràcter integral, atés que les competències
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constitueixen l’aplicació pràctica d’allò que s’ha aprés en una diversitat de contextos acadèmics,
socials i professionals. Així, el procés d’ensenyament-aprenentatge competencial ha d’abordar-se
des de totes les matèries, la qual cosa implica un important canvi en les tasques que es plantegen
a l’alumnat a l’aula i un plantejament metodològic innovador. Les metodologies didàctiques
innovadores que incloguen l’aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació i, en termes generals, qualsevol altra metodologia
pròpia d’una educació inclusiva i orientada a l’aprenentatge per competències, contribuiran a una
major motivació de l’alumnat, a un major grau d’adquisició de les competències i a l’èxit dels
objectius de l’etapa corresponent per part d’aquest, i, consegüentment, a una millora dels resultats.
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Per abordar aquest plantejament metodològic, la tasca del docent és fonamental, ja que
haurà de dissenyar tasques o situacions d’aprenentatge que possibiliten la resolució de problemes,
l’aplicació dels coneixements apresos i la promoció de l’activitat dels estudiants. Per a això, la
formació del professorat ha de ser un pilar fonamental per a la renovació metodològica i per a la
posada en pràctica de les metodologies didàctiques innovadores esmentades amb anterioritat.
L’àrea de literatura universal contribueix especialment a desenvolupar en l’alumnat les
competències de comunicació lingüística, la relació de les quals es dóna en tots els continguts en
els cinc components: el lingüístic, el pragmàtic, el sociocultural, l’estratègic i el personal i, també,
contribueix a desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre i dota l’alumnat de recursos i
estratègies d’anàlisi i comprensió i facilita els mecanismes d’inferència. Finalment contribueixa
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desenvolupar les competències socials i cíviques i la consciència i les expressions culturals per mitjà
de l’estudi i la comparació de textos literaris de distintes èpoques i autors, i fa que l’alumnat siga
capaç de descobrir en aquests recurrències temàtiques, així com semblances o divergències
expressives. D’aquesta manera, l’alumnat aprendrà a transferir els seus coneixements, i a relacionar
el contingut i les formes d’expressió d’una obra literària amb el context històric i cultural en el qual
s’inscriu, la qual cosa afavorirà l’aprenentatge autònom.
El currículum actual amplia de manera notable l’espectre competencial de l’àrea de
literatura universal en incorporar continguts i criteris d’avaluació relacionats amb la competència
digital i el sentit de la iniciativa i l’esperit emprenedor en el bloc inicial, en què es proposen
continguts molt relacionats amb la metodologia per a l’aprenentatge competencial i que fan
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referència a la gestió i la planificació de projectes en grups cooperatius o a processos de recerca de
la informació i creació de continguts en contextos digitals.

6.2.2. Relació de les competències bàsiques amb els objectius específics de l’àrea de literatura
universal
Buscar i seleccionar informació en documents de text i/o imatges, sons, vídeos, etc.
relacionats amb l’assignatura a partir d’una estratègia de filtratge i de forma contrastada en mitjans
digitals, registrant-la en paper de forma acurada o emmagatzemant-la digitalment en dispositius
informàticsi servicis de la xarxa: CD, CCLI.
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Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva filtrar i compartir
informació i continguts digitals, seleccionar la ferramenta de comunicació TIC, servici del web social
o mòdul en entorns virtuals d’aprenentatge més apropiat, aplicar bones formes de conducta en la
comunicació i previndre, denunciar i protegir els altres de les males pràctiques com ara el
ciberassetjament: CD, CSC.
Crear i editar continguts digitals com ara documents de text, presentacions multimèdia i
produccions audiovisuals amb sentit estètic utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o
servicis del web per a desenrotllar treballs d’investigació o presentacions orals i escrites, i conéixer
com aplicar els diferents tipus de llicències: CD.
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Gestionar 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 i assumir riscos i responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les seues conseqüències:
SIEE.
Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots
els seus membres participen i arriben a les metes comunes, influir positivament en els altres i
generar implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies i
actuar amb responsabilitat i sentit ètic: CIEE, CAA,CSC.
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Desenvolupar per escrit un tema de la història de la literatura i consultar diverses fonts
d’informació, exposar les idees amb rigor, claredat i coherència i aportar una visió personal per a
organitzar i sintetitzar els coneixements: CCLI, CEC.
Llegir i captar el sentit d’obres o fragments significatius de distintes èpoques i gèneres, en
prosa o en vers, d’autoria masculina o femenina, interpretar el seu contingut d’acord amb els
coneixements adquirits sobre temes i formes literàries, així com sobre períodes i autories
significatives per a vincular l’obra al seu context, gènere i autoria: CCLI, CEC.
Analitzar i comentar, amb enfocament crític, obres o fragments significatius de distintes
èpoques i gèneres, en prosa o en vers, d’autoria masculina o femenina, i situar-les en el seu context
històric, social i cultural, identificar la presència de determinats temes, motius i idees estètiques
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dominants del moment en què es van escriure, reconèixer les característiques del gènere i del
moviment en què s’inscriuen, així com els trets més destacats de l’estil literari, per a aprofundir en
la comprensió del text: CCLl, CEC, CAA,
Establir relacions significatives entre la literatura i altres disciplines (música, cine, pintura,
ciència, etc.) analitzar les similituds i diferències entre els diferents llenguatges expressius per a fer
una reflexió crítica sobre la influència i la pervivència de la literatura en la resta de les arts: CCLl,
CEC,CAA, CSC.
Formular judicis, oralment i per escrit, sobre el valor estètic de les obres literàries com a
punt de trobada d’idees i sentiments col·lectius, i indicar la seva influència en altres manifestacions
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artístiques de la cultura universal i justificar el seu estudi com un mitjà per a generar una actitud
crítica: CCLl, CEC,SIEE.
Comparar textos de la literatura universal i de la literatura escrita en llengües cooficials,
posar de manifest les influències, coincidències i diferències que hi ha entre estes per a vincular-les
amb els corrents estètics dominants en diversos àmbits geogràfics: CCLI, CAA, CEC.
Desenvolupar i planificar projectes d’investigació individuals o en equip cooperatiu i
exposicions orals i escrites amb enfocament crític sobre obres, autors o autores, gèneres, èpoques
o moviments, amb ajuda de mitjans audiovisuals i de les TIC, consultar fonts d’informació diverses
i citar-les; seguir un esquema previ amb una estructura de contingut i argumentació coherent i clara,
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un registre i una terminologia literària apropiats i un llenguatge no discriminatori , i avaluar el procés
i el producte final: CCLl, CAA, CIEE,CD.
6.3. CONTINGUTS
1. Conceptes
1. Les arrels bíbliques i grecollatines de la literatura occidental.
1.1. La Bíblia.
1.2. Èpica i teatre de la Grècia clàssica: Homer, Hesíode.
Esquil, Sòfocles, Eurípides. Aristòfanes.
1.3. Poesia llatina: Virgili, Horaci, Ovidi. Plaute.
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2. Literatura medieval.
2.1. La novel·la artúrica.
2.2. De la poesia trobadoresca al prerenaixement italià: Dante, Petrarca, Boccaccio.
3. Literatura moderna. Segles XVI al XVIII.
3.1. L’humanisme renaixentista: Rabelais.
3.2. El teatre: Shakespeare, Molière.
3.3. Il·lustració i preromanticisme: Voltaire, Schiller, Goethe.
4. Literatura contemporània. Segle XIX.
4.1. La poesia: Keats, Hölderlin, Baudelaire.
4.2. La novel·la francesa: Stendhal, Balzac, Zola, Flaubert.
4.3. La novel·la russa: Puixkin, Tolstoi, Dostoievski.
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4.4. La novel·la anglosaxona: Dickens, E. Brontë, H. James.
4.5. El teatre: V. Hugo, Ibsen, Txèkhov.
5. Literatura contemporània. Segle XX.
5.1. La poesia: Valéry, Rilke, T. S. Eliot, Pessoa, Kavafis.
5.2. La novel·la: Proust, Kafka, Joyce, T. Mann, Faulkner, V. Woolf.
5.3. El teatre: Brecht, Beckett.
5.4. Relació de la literatura amb els mitjans de comunicació.
2. Procediments
1. Lectura d’obres literàries i elocució expressiva.
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2. Comprensió, interpretació i comentari de textos literaris: contextualització d’autor i obra,
estructura, anàlisi retòrica i estilística, tema i subtemes, símbols principals.
3. Lectura d’obres íntegres i realització d’un treball que inclogui: un resum, una reflexió sobre els
nuclis de sentit a partir de l’establiment del tema i dels subtemes, una anàlisi dels personatges i una
consideració de l’estil i els símbols de l’obra.
4. Utilització de diferents fonts bibliogràfiques.
5. Explicació dels contextos culturals de les obres literàries.
6. Síntesi conceptual mitjançant l’elaboració de quadres sinòptics.
7. Comparació d’obres literàries.
8. Comprensió i valoració de les idees estètiques dels moviments literaris i reconeixement
d’aquestes en textos literaris.
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9. Valoració de l’aportació de cada autor a l’expressió literària occidental.
10. Observació de l’evolució dels tòpics i els mites als textos i les obres seleccionats.
11. Producció de textos breus a partir de models literaris.
12. Correcció dels textos propis d’acord amb les normes ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques
i lèxiques.
13. Apropament al concepte de traducció, tenint en compte les versions al català i al castellà de
grans obres de la literatura universal, confrontant-les amb el text original quan convingui.
3. Actituds
1. Respecte a les diversitats de pobles i les seves cultures i llengües.
2. Comprensió de les aportacions universals de persones i cultures.
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3. Sensibilitat per la lectura literària.
4. Millora en la dimensió comprensiva del llenguatge literari.
5. Participació en l’elaboració d’idees i d’interpretacions.
6. Atenció al diàleg entre l’originalitat i la tradició, el local i l’universal.
6.4. OBJECTIUS TERMINALS
1. Elaborar esquemes que mostrin un panorama global de la literatura occidental, les seves línies
evolutives, i contextualitzar-hi les literatures
pròpies.

565

2. Extreure informació de llibres, enciclopèdies i altres fonts documentals, especialment en
biblioteques.
3. Valorar críticament l’elaboració d’un missatge universal a partir de la diversitat cultural i
idiomàtica.
4. Relacionar el text i el context dels principals escriptors de la literatura occidental treballats.
5. Recitar i llegir textos amb una bona prosòdia.
6. Exposar oralment un tema literari amb un esquema previ.
7. Llegir quatre obres de la literatura universal.
8. Analitzar els principals recursos estilístics de les obres i dels textos literaris treballats.
9. Analitzar els elements essencials que caracteritzen els gèneres literaris (poesia, narrativa, teatre,
assaig).
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10. Analitzar els temes i els tòpics dels textos i les obres literàries i relacionar-los amb la tradició.
11. Comentar i valorar els textos i les obres analitzats.
12. Crear textos amb intenció literària a partir de models treballats o lliures.
13. Redactar textos amb claredat, coherència, cohesió, adequació i correcció lingüística.
14. Adoptar una actitud crítica sobre els continguts ideològics de les obres literàries llegides.
15. Valorar la lectura d’obres literàries com a mitjà de maduració personal.
16. Ser tolerant i crític amb els missatges dels altres i autocrític amb els propis

6.5. AVALUACIÓ
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6.5.1. Procediments d’avaluació de l’aprenentatge.
El sistema d’avaluació d’aprenentatge que se pretén aplicar a aquesta matèria és el d’avaluació
continua, ja que es tracta de comprovar el progrés de l’alumnat en l’assimilació dels continguts i en
el compliment dels objectius proposats. Per això es tendran en compte els següents instruments:
—Treball diari de classe: realització d’exercicis, comentaris de textos, intervencions orals,
participació i actitud en classe.
—Controls de seguiment durant el trimestre sobre les unitats didàctiques estudiades.
—Dues proves generals cada trimestre sobre els continguts de l’assignatura.
—Un control de lectura o lectures de la obra seleccionada a cada trimestre.
6.5.2. Criteris de qualificació.
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La qualificació de cada avaluació s’obtindrà en un 80% de la mitjana de les proves
escrites i un 20% del treball diari de classe i l’actitud.
La qualificació final de curs s’obtindrà: 80% dels resultats de les proves escrites a la
tercera avaluació i tenint en compte les dues anteriors i 20% de las notes de treball diari
i actitud durant el curs.
En les proves escrites les faltes d’ortografia afectaran de la manera següent: es
restarà 0’1 punts per falta fins a un màxim d’un punt.
És necessari per obtenir l’aprovat haver llegit i demostrar-ho mitjançant una porva o
un treball haver fet les lectures obligatòries, que són 3 durant el curs.
6.5.3. Recuperació.
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Durant el curs: donat que la matèria de llengua és contínua i acumulativa, una
avaluació suspesa podrà recuperar-se mitjançant la superació de l’avaluació següent.
Final de curs: si l’alumne/a no ha superat la matèria (no ha aprovat la tercera
avaluació després d’aplicar els criteris fixats) podrà ser examinat en una prova final de
recuperació que inclogui els continguts fonamentals de tot el curs. En tot cas, si l’alumne
no supera el curs, s’haurà de presentar a la convocatèoria de setembre (convocatòria
extraordinària) per recuperar la matèria.
6. 5.4. Pla de recuperació de pendents.
Aquesta matèria és una assignatura de modalitat que s’imparteix només a 1r de
batxiller. En cas que per setembre se suspengués l’assignatura, si l’alumne fa 2n de
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Batxiller, la manera de recuperar serà amb feines. Si passa a segon, previ lliurament
d’unes feines obligatòries per febrer o març, podrà recuperar l’assignatura. Les feines
seran un treball sobre les tres lectures obligatòries del curs i el resum de tots els temes
vists a classe (durant el curs de 1r).
6.5.5. Estàndards d'aprenentatge avaluables
Processos i estratègies
1. Llegeix fragments significatius o textos complets de diferents obres de la literatura universal,
identificant alguns elements, mites o arquetips creats per la literatura i que han arribat a convertirse en punts de referència de la cultura universal.
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2. Interpreta obres o fragments representatius de diferents èpoques, situant-les en el seu context
històric, social i cultural, identificant la presència de determinats temes i motius, reconeixent les
característiques del gènere i del moviment en el qual s'inscriuen així com els trets més destacats de
l'estil literari.
2.1. Interpreta determinades obres narratives, líriques i dramàtiques de la literatura universal
especialment significatives i les relaciona amb les idees estètiques dominants del moment en què
es van escriure, analitzant les vinculacions entre elles i comparant la seva forma d'expressió.
2.2. Estableix relacions significatives entre la literatura i la resta de les arts, interpretant de manera
crítica algunes obres o fragments significatius adaptats a altres manifestacions artístiques,
analitzant les relacions, similituds i diferències entre els diferents llenguatges expressius.
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3. Comenta textos literaris de diferents èpoques descrivint l'evolució de determinats temes i formes
creats per la literatura.
3.1. Reconeix el valor permanent d'aquests temes i formes de la literatura en altres manifestacions
artístiques de la cultura universal.
3.2. Compara textos literaris de la literatura universal i textos de la literatura espanyola de la
mateixa època, reconeixent les influències mútues i la pervivència de determinats temes i formes.
Els grans períodes i moviments de la literatura universal
1. Llegeix i analitza textos literaris universals de diferents èpoques, interpretant el seu contingut
d'acord amb els coneixements adquirits sobre temes i formes literàries, així com sobre períodes i
autors significatius.
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2. Realitza treballs crítics sobre una obra llegida en la seva integritat, relacionant-la amb el seu
context històric, social i literari i, si s'escau, amb el significat i la rellevància del seu autor en l'època
o en la història de la literatura i consultant fonts d'informació diverses.
3. Realitza presentacions orals o escrites planificades integrant coneixements literaris i lectura, amb
una correcta estructuració del contingut, argumentació coherent i clara de les pròpies opinions,
consulta de fonts i cita de les mateixes, selecció d'informació rellevant i utilització del registre
apropiat i de la terminologia literària necessària.
4. Explica oralment o per escrit els canvis significatius en la concepció de la literatura i dels gèneres
literaris, relacionant-los amb el conjunt de circumstàncies històriques, socials i culturals i establint
relacions entre la literatura i la resta de les arts.
5. Valora oralment o per escrit una obra literària, reconeixent la lectura com una font d'enriquiment.
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6.6. METODOLOGiA
L’ensenyament de Literatura Universal compleix tant una funció d’enriquiment històriccultural com d’interés cap a la literatura i estímul per a la creació personal i l’ús literari de l’idioma,
a través de l’exemple dels models més importants de la literatura universal de totes les èpoques.
Per la primera, es posa l’alumne en contacte amb el patrimoni d’emocions i fantasies de la
humanitat, a més d’ajudar-lo a valorar la varietat de registres i estils en períodes històrics diversos,
la qual cosa contribueix al desenvolupament de la seva capacitat analítico-crítica i estimula en gran
mesura la seva maduració personal. En aquest sentit, i també amb la finalitat de consolidar l’hàbit
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lector, s’insisteix especialment en la lectura i anàlisi de textos i obres concretes, a les que se
subordinen els continguts pròpiament conceptuals.
Com criteri metodològic bàsic, hem de destacar que en Batxillerat s’ha de facilitar i
d’impulsar el treball autònom de l’alumne/a i, simultàniament, estimular les seves capacitats par al
treball en equip, potenciar les tècniques d’investigació i les aplicacions i transferències de tot el que
s’aprén en la vida real. No hem d’oblidar que aquesta matèria adquireix tot el seu sentit quan
serveix per dotar a l’alumne d’una major capacitat crítica que l’ajudi a formalitzar el seu propi
discurs, i per donar consistència el seu hàbit lector i desenvolupar par desenvolupar la capacitat
creadora.
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6.7. MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS
Els materials de feina habituals consistiran en:
1. Quadern de classe on prendran los apunts de classe (que han de estar al dia, ordenats i nets),
els resumens de cada tema i els exercicis diaris.
2. Llibre de text:
AADD: Literatura universal. Ed. Santillana, 2015.
3. Materials creats pels mateixos alumnes.
4. Llibres de lectura obligatòria: un per trimestre.
Durant el curs farem tres lectures que es correspondran amb cada una de les tres avaluacions:
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SÒFOCLES: Antígona. Introducció, traducció i notes de Joan Castellanos i Vila. Barcelona: La
Magrana, 2012.
SHAKESPEARE, William: Hamlet. Traducció i pròleg de Salvador Oliva. Barcelona: Vicens
Vives, 2009.
KAFKA, Franz: La metamorfosi. Traducció de Jordi Llovet. Barcelona: Edicions 62, 2013.
8. LLIBRES DE TEXT
Els llibres de text que farem servir al departament per al curs 2015-2016 són:
3r d’ESO: Dossier propi.

578

4t ESO: ELS CAMINS DEL SABER 4 Santillana 978-84-680-9145-7.
1r de Batxillerat i Bloc I: Dossier propi.
2n de batxillerat: Llengua catalana i Literatura II, editorial Anaya.

9. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS:
A causa de la particularitat d’aquest centre, amb un horari tan ajustat per poder fer front als
entrenaments, resulta complicat dur a terme sortides culturals, per la qual cosa els membres del
departament hem acordat esperar les ofertes que arribin durant el curs per triar les que realment
ens interessin. El curs passat vàrem programar, ja el mes de setembre, una sortida al teatre amb
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els de 2n de batxillerat, que havia de fer-se a mitjan curs, i així ho havíem comunicat ja a la cap
d’extraescolars, i quan va ser l’hora de la veritat la representació es va anul·lar per falta de públic.
És per això que anirem comunicant les coses a mesura que vagin sortint com havíem fet els cursos
anteriors.
De moment, han arribat algunes ofertes d’obres teatrals, algunes de les quals podrien representarse al centre mateix, però encara n’hem de valorar la qualitat i la idoneïtat per a cada un dels nivells
que s’imparteixen al centre.
També tenim pensada qualque sortida tant amb els alumnes d’ESO com amb els de batxillerat i
blocs relacionada amb la literatura (ruta Ramon Llull, recorregut amb lectura de textos de diferents
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autors de la literatura catalana...). Ho anirem veient així com vagi avançant el curs segons les
possibilitats que se’ns vagin oferint.
Una altra proposta és la de dur algun escriptor a fer una xerrada als alumnes, preferentment
després que ells hagin llegit i comentat a classe alguna obra seva.
Sens dubte durant el curs aniran sorgint altres propostes. A mesura que vagin sorgint ja n’anirem
valorant la idoneïtat i comunicarem a la cap d’extraescolars, quan calgui, la seva realització.
10. UTILITZACIÓ DE LES TIC:
En aquest centre, per la seva especificitat, ha estar bàsica fins ara la utilització de la
plataforma moodle, ja que ens ha permès que l’alumnat que s’ha d’absentar per competicions o
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concentracions d’algun tipus pogués estar en contacte amb els professors i seguir, d’aquesta
manera, el desenvolupament de cada una de les assignatures. Durant els darrers cursos hem
intentat, des del departament, anar incorporant de cada vegada més activitats que es poguessin
dur a terme per mitjà d’aquest suport i els resultats que n’hem obtingut han estat molt
satisfactoris.
D’aquesta manera, tant a ESO com a Batxillerat, s’ha fet ús de les múltiples possibilitats
que oferien les noves -i no tan noves- tecnologies de la informació i la comunicació. D’aquesta
manera, els alumnes s’han acostumat a utilitzar-les, perquè disposaven així de més eines per
millorar el seu aprenentatge i perquè podien organitzar la tasca del seu estudi amb les distintes
aplicacions que ofereix el camp informàtic o podien aprendre a usar mitjans al seu abast (telèfons
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mòbils, ipads, tauletes de tipologia diversa, càmeres, ...) per a d’altres finalitats, com, posem per
cas, la realització de treballs. Gràcies a la plataforma moodle hem pogut:
●

Preparar tot un seguit d’activitats i qüestionaris per a cada un dels llibres proposats com a
lectura obligatòria i voluntària en els dos cursos d’ESO i també en els de batxillerat.

●

Fer qüestionaris sobre alguns dels temes treballats i penjar-los al moodle.

●

Penjar activitats de reforç i ampliació per tal que els alumnes poguessin anar practicant a
voluntat: segons necessitats, interessos, disposició horària... [De fet, procuràrem que totes
aquestes activitats fossin d’autocorrecció i amb retroaccions completes i clares perquè
tinguessin explicacions o consells en qualsevol moment. ] Volem deixar constància que la
iniciativa va tenir molt bona acollida i, a mesura que entraven a fer-ne, els mateixos
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alumnes ens ajudaven a millorar-ne el funcionament, tot fent-nos comentaris, explicantnos les dificultats, advertint-nos d’incorreccions, detectant alguns lapsus...
●

Penjar la correcció d’algunes activitats que els proporcionàvem com a ampliació i/o reforç,
perquè no sempre teníem temps de corregir-ho tot a l’aula i així, els que hi estaven
interessats, es miraven la correcció i, si no ho acaben de tenir clar, venien amb el dubte
puntual; d’aquesta manera s’agilitava molt la feina i ens permetia fer un seguiment més
personalitzat.

●

Treballar la dialectologia aprofitant vídeos de converses, entrevistes, cançons, etc. que
permetien captar de manera clara les diferències dialectals.

●

Fer glossaris, reculls de termes o de vocabulari entre tots, que ja quedaven penjats i
ordenats alfabèticament, fet que facilitava molt la seva consulta.
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●

Presentació de les etapes de la llengua catalana a través de vídeos, visites a pàgines web,
power points... i exercicis. L'objectiu era situar en el temps, ambientar en l`època i
remarcar alguns aspectes importants de l'etapa que s'estava estudiant.

●

Penjar esquemes dels autors per tal que poguessin consultar-los.

●

Ús del recurs d'internet per ampliar la informació sobre èpoques, autors i obres.

●

Penjar textos i fer-ne comentaris guiats.

Durant els dos darrers cursos alguns dels professors del centre férem una activitat de formació per
començar a treballar amb la plataforma Gsuite i a poc a poc anam començant a fer-hi feina. Entre
d’altres avantatges, treballar-hi permetrà als nostres alumnes tenir tots els treballs desats al núvol
i així poder accedir-hi des de qualsevol dispositiu i a qualsevol lloc, especialment a casa o a la
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residència (fins ara només podien fer-ho des del centre educatiu). També agilitarà moltes tasques
pel fet d’utilitzar tots, professors i alumnes, les mateixes eines de treball (docs, presentacions…).
11. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L’ALUMNAT NESE
Mesures organitzatives i curriculars.
1) Mesures organitzatives:
* Intervenció (sempre que sigui possible) de dos professors a l’aula.
* Intervenció de la psicopedagoga a l’hora de treballar amb els alumnes amb necessitats educatives
especials anticipant continguts en petit grup, assessorant amb les Adaptacions del Curriculum,..
* Diferents organitzacions que es poden dur a terme com:
a.

Atenció en petits grups, atenció de forma individualitzada dins o fora de l’aula ordinària.
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b.

Creació d’agrupaments flexibles, treball en petit grup (mig grup/grup partit, treball amb el

grup – classe, treball cooperatiu i tallers).
2) Mesures curriculars:
* Adaptacions d’accés al currículum, que possibiliten el desenvolupament curricular, com els
recursos humans, tècnics i materials.
* Adaptacions curriculars poc significatives: Aquest tipus d’adaptacions no modifiquen
substancialment la programació proposada pel professor/a de l’aula. Poden ser una adaptació de
la metodologia (implica una ajuda individualitzada del professorat), dels continguts (treballar
continguts ja treballats anteriorment, o suport en els procediments/instruments d’avaluació...
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* Adaptacions significatives, que afecten els elements del currículum i són especialment adreçades
a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Són mesures excepcionals que impliquen canvis
importants en les diferents àrees del currículum. Les ha de fer el tutor o especialista de l’àrea amb
la col·laboració de l’equip docent i el/la psicopedagoga del centre i de l’ EAP, si s’escau. S’ha de
sol.licitar a la administració.
Algunes tipologies d'alumnat amb necessitats educatives especials
1.Discapacitat Sensorial:
1.1.Discapacitat auditiva.
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a.

Objectius i continguts prioritaris:

-Priorització d’objectius en el llenguatge oral i escrit.
-Afavorir la seva interacció amb els altres.
-Potenciar el treball globalitzat i interdisciplinar i les activitats funcionals per resoldre
conflictes de la vida quotidiana.
-Potenciar l'autonomia.
-Reforçar aspectes com l’esforç, la superació,.. Fent servir més el reforç positiu que el negatiu.
Millorar l’autoestima.
-Optimitzar acústica, ubicació i maneig d’aparells.
-Presentació d’informació de forma visual i amb experiències directes.
-Adaptació del material (més imatges, modificar i/o reduir el text escrit,...).
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-Aula poc sorollosa.
-En el treball individualitzat reforçar i anticipar continguts lingüístics.
b. En el pla organitzatiu:
-Promoure el treball cooperatiu i diversificar el tipus d’agrupament.
-Atendre les seves nee dins i fora de l’aula si cal (treballar previs o reforçar continguts).
2. Discapacitat visual.
a.

Objectius i continguts prioritaris:

-Adaptacions pel que fa als mitjans i condicions d’accés al currículum (Lupa,Braille,màquina
Perkins...)
-Concretar Objectius i Continguts d’acord a les NEE que presenta:
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* Eliminació d’objectius o continguts. (Si cal)
* Priorització de l’àrea de llengua pel que fa a la captació i elaboració de la informació i a
l'autonomia de treball.
-Potenciar el treball globalitzat i interdisciplinar i les activitats funcionals per resoldre conflictes de
la vida quotidiana. Potenciar l'autonomia.
-Fer servir més el reforç positiu que el negatiu.
-Afavorir les relacions interpersonals amb els companys.
b. En el pla organitzatiu:
-Atendre les seves nee dins i fora de l’aula si cal (treballar previs o reforçar continguts).
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-Modificacions arquitectòniques (no fer canvis de mobles, posar baranes a llocs perillosos,
aprendre recorreguts quotidians).
-Condicions ambientals : llum sense reflexos i a prop de la pissarra , no renous, classe ordenada,...
-Elecció de materials: relleus, pautes, Perkins, llibres en Braille, calculadora parlant, àbac, objectes
amb volum, lupa,ordinador amb programes adaptats,...
-Afavorir el coneixement dels espais del centre per millorar la mobilitat.
-Verbalitzar reforços, salutacions,....Utilitzar el canal oral.
3.Discapacitat motriu.
a. Objectius i continguts prioritaris:
-Objectius i continguts prioritzats relacionats amb l’aspecte funcional d’ús i comunicació de la
llengua (sistemes alternatius si cal).
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-Prioritzar objectius i continguts que facin referència al desplaçament, la manipulació, l’ús de
mitjans adaptats (llapis, ordinador,...), habilitats d’autonomia en el treball, control postural,...
-Prioritzar capacitats referides a la relació interpersonal i temes transversals com la socialització i
el desenvolupament personal.
--Potenciar el treball globalitzat i interdisciplinar i les activitats funcionals per resoldre conflictes
de la vida quotidiana. Potenciar l'autonomia.
-Controlar la postura corporal en treballar.
b. En el pla organitzatiu:
-Modificacions arquitectòniques: baranes, rampes, ascensors, portes amples, WC adaptats, taula
adaptada,...
-Condicions ambientals de l’aula: llum, alçada del material, espai per moure’s...
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-Materials:
* Els que ajuden a organitzar-se (agenda, arxivadors,...)
* Els que ajuden al desplaçament (cadira, bastons, crosses,faristol...)
* Els adaptats a la seva habilitat motora (llapis, tisores, subjecció del paper,...)
* Els que ajuden a la comunicació (plafons, ordinadors, comunicadors, sintetitzador de veu...)
4.Discapacitat psíquica.
a.

Objectius i continguts prioritaris:

-Instrumentals: Presenten moltes dificultats en la mecànica de lectura i escriptura i en la
comprensió, també en el raonament lògic i la generalització dels aprenentatges.
-Continguts del mateix cicle o de cicles anteriors en relació a:
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* Hàbits d'autonomia personal i social
* Possibilitats comunicatives (oral o alternatives)
* Habilitats, destreses i valors
* Accés al seu entorn i cultura
-Ampli ventall d’activitats i amb major nombre de consignes.
-Avaluació: avaluar els objectius i continguts fonamentals. Fer un seguiment més continu que amb
la resta de companys.
-Afavorir les relacions interpersonals amb els companys.
- L’aprenentatge s’ha de fer a partir de situacions reals i properes a l’alumne. S’han de
interrelacionar els diferents continguts i proposar aprenentatges funcionals.
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- Afavorir situacions de treball amb èxit i treballar un mateix concepte de diferents formes i
establint relacions i associacions entre conceptes.
* Adaptació dels materials escrits (lèxic).
* Introducció de noves tecnologies (TIC).
4.2. En el pla organitzatiu :
-Atenció en petit grup.
-Treballar sempre que sigui possible dues persones a l’aula per fer un suport més actiu a aquests
alumnes.
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-Ús de material didàctic visual i manipulatiu que servesqui de suport a les explicacions del
professor. Elaborar materials adaptats a les seves necessitats (lèxic planer, poca extensió, activitats
rellevants, adaptació del nivell, ...)
5. TDAH( Trastorn per dèficit d’atenció i Hiperactivitat):
-Evitar l’excés d’informació i l’excés de treball (potser ha de fer menys exercicis que els altres).
Ajudar-lo a organitzar-se (vigilar amb els deures)
-Clarificar l’estructura de la tasca. Aula estructurada i ordenada. Taula no saturada.
-Controls dels elements físics i humans externs a la tasca.
-Suport d’un company o grup de companys.
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-Fer una seqüenciació de les dificultats de les activitats per evitar grans salts.
-Ajuda externa en situacions noves (evitar la frustració).
-Treballar amb mètodes experimentals amb continguts procedimentals (ensenyaments creatius i
interessants).
-Compensar el fracàs amb la satisfacció pels èxits. No humiliar-lo davant els companys.
-Intentar que l’alumne/a no sigui sorprès, cal preparar-lo per a qualsevol canvi de rutina.
-Fer servir senyals per avisar que la feina està arribant al final.
-Incorporar pauses entre exercicis , sobretot hi després toca una feina intensa i molta estona
assegut.
6.Alumnat d’altes capacitats.
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a.

Objectius i continguts prioritaris:

-Prioritzar objectius i continguts i reduir el temps d’assoliment.
-Ampliar continguts (sobretot conceptuals) i incorporar continguts alternatius.
-Incloure estratègies per accedir a recursos addicionals d’informació.
-Elaborar activitats d’ampliació i autònomes.
-Participar amb la resta dels alumnes per afavorir la seva integració.
b. Estratègies metodològiques:
-Desenvolupar al màxim les seves potencialitats.
-Enriquiment del seu currículum.
-Evitar la desmotivació que pot ocasionar fracàs escolar.
-Ambient dinàmic, no avorrit. Proporcionar estímuls creatius.
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-No exercicis repetitius. Deixar que vagi al seu ritme i respectar les seves idees innovadores.
7.Alumnat nouvingut.
El pla d’acollida i integració és el conjunt sistemàtic d’actuacions del centre per atendre la
incorporació de tot l’alumnat, que s’han de derivar del seu Projecte Educatiu i que es despleguen
en els altres documents de gestió (RRI, PCC, PAT, etc.), específicament les marcades en el Projecte
Lingüístic pel que fa les actuacions lligades a l’ensenyament i l’ús de la llengua.
Estratègies metodològiques:
-Creació i adaptació de materials específics.
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-Elaboració/adaptació de material curricular per a l’aprenentatge de la llengua oral, de la lectura i
l’escriptura:
●

Utilització de diccionaris i vocabularis amb imatges... .

●

Utilització de materials específics sobre l’educació en el respecte a les altres cultures per a
treballar a tutoria i en altres àrees.

●

Utilització de les tecnologies informàtiques i de la comunicació per a proporcionar suport
específic a aquest alumnat i a les seves famílies.

12. SEGUIMENT DE LA PROGRAMACIÓ. INDICADORS D’ASSOLIMENT.
AUTOAVALUACIÓ
1. PLANIFICACIÓ
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1 2 3 4
1 Hem realitzat la programación tenint com a referència el Projecte
Curricular d’Etapa.
2 Hem plantejat els objectius didàctics de forma que expressen
clarament les competències que el nostres alumnes han
d’aconseguir.
3 Hem seleccionat i seqüenciat els continguts en una distribución i
una progressió adecuada a les característiques de cada grup
d’alumnes.
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4 Hem adoptat estratègies i he programat activitats en funció dels
objectius, dels diferents tipus de continguts i de les característiques
dels alumnes.
5 Hem planificat les classes de manera flexible, preparant activitats i
recursos ajustats al màxim a les necessitats i als interessos dels
alumnes.
6 Hem establert, de manera explícita, els criteris, procediments i
instruments d’avaluació i autoavaluació.
7 Hem planificat la nostra activitat educativa de forma coordinada
amb la resta de professors.
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1 Mai
2 Poques vegades
3 Quasi sempre
4 Sempre
Observacions i propostes de millora
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II. REALITZACIÓ
Motivació inicial dels alumnes

1 2 3 4
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1

Hem presentat i proposat un pla de treball, explicant la seva
finalitat, abans de cada unitat

2

Hem plantejat situacions introductòries prèvies al tema que s’havia
de tractar.

Motivació al llarg de tot el procés.

1 2 3 4
3 Hem mantingut l’interès dels alumnes partint de les seves
experiències, en un llenguatge clar i adaptat.
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4 Hem comunicat la finalitat dels aprenentatges, la seva importància,
funcionalitat i aplicació real.
5 Hem donat informació dels progressos aconseguits així com de les
dificultats trobades.

Presentació dels continguts.

1 2 3 4
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6 Hem relacionat els continguts i les activitats amb els interessos i
coneixements previs dels nostres alumnes.
7 Hem estructurat i organitzat els continguts donant una visió general
de cada tema (índex, mapes conceptuals, esquemes, etc.)
8 Hem facilitat l’adquisició de nous continguts intercalant preguntes
aclaridores, sintetitzant, exemplificant, etc.
Activitats a l’aula

1 2 3 4
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9

Hem plantejat activitats variades (de presentació-motivació,
desenvolupament, síntesi, recuperació/ampliació), que
asseguren l’adquisició dels objectius didàctics i les habilitats i
tècniques instrumentals bàsiques.

10

En les activitats que hem proposat hi ha un equilibri entre les
individuals i els treballs en grup.

Recursos i organització de l’aula
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1 2 3 4
11

Hem distribuït el temps adequadament ( temps per a l’exposició
teòrica, així com per a les activitats que els alumnes realitzen a
classe).

12

Hem adoptat diferents agrupaments en funció de la tasca a
realitzar, controlant sempre que el clima de treball fos l’adequat.

13

Hem utilizat recursos didàctics variats (audiovisuals, informàtics,
etc.) tant per a la presentació dels continguts com per a la
pràctica dels alumnes
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Instruccions, aclariments i orientacions a les tasques dels alumnes.

1 2 3 4
14

Hem comprovat que els alumnes han entès la tasca que han de
realitzar: fent preguntes, fent que verbalitzin el procés...

15

Hem facilitat estratègies d’aprenentatge: com demanar ajuda,
com cercar fonts d’informació, passes per a resoldre qüestions,
problemes... hem donat ànims, hem assegurat la participació de
tots.
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16

Hem controlat freqüentment la feina dels alumnes: amb
explicacions addicionals, donant pistes, feedback...

Clima de l’aula

1 2 3 4
17

Les relacions que hem establert amb els nostres alumnes dins
l’aula són correctes, fluïdes i des de una perspectiva no
discriminatòria.
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18

Hem afavorit que les relacions que s’establien entre els alumnes
fossin correctes, fluïdes, respectuoses i no discriminatòries
(mitjançant dinàmiques de grup, diversificant els agrupaments
de l’alumnat, afavorint la participació...).

19

Hem afavorit l’elaboració de normes de convivència amb
l’aportació de tots i hem reaccionat de forma objectiva davant
situacions de conflicte.

20

Hem fomentat el respecte i la col·laboració entre els alumnes i
hem acceptat els seus suggeriments i aportacions.
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Seguiment/ control del procés d’ensenyament-aprenentatge.

1 2 3 4
21

Hem revisat i corregit freqüentment els continguts, les
activitats,les propostes –dins i fora de l’aula-, l’adequació dels
temps, els agrupaments i els materials utilitzats.
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22

Hem proporcionat informació a l’alumne sobre l’execució de les
tasques i sobre com podia millorar-les i hem afavorit processos
d’autoavaluació i coavaluació.

23

En el cas d’objectius insuficientment assolits, hem proposat
noves activitats que facilitassin la seva adquisició.

24

En cas d’objectius assolits en un curt espai de temps, hem
proposat noves activitats que facilitassin un major grau
d’adquisició.
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Atenció a la diversitat.

1 2 3 4
25

Hem tingut en compte el nivell d’habilitats dels alumnes, el seu
ritme d’aprenentatge, les possibilitats d’atenció, etc., i en funció
d’aquests, hem adaptat els diferents moments del procés
d’ensenyament-aprenentatge (motivació, continguts, activitats,
etc.).

616

26

Ens hem coordinat amb altres professionals (professors de
suport, Equip d’Orientació Educativa), per modificar i/o adaptar
continguts, activitats, metodologia, recursos... als diferents
ritmes i possibilitats d’aprenentatge.

Observacions i propostes de millora
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III. AVALUACIÓ
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1 2 3 4
1

Hem tingut en compte el procediment general, que concretam a
la nostra programació d’aula, per a l’avaluació dels
aprenentatges, d’acord amb el Projecte Curricular o els
reglaments d’avaluació.

2

Hem aplicat criteris d’avaluació i qualificació (ponderació del
valor dels treballs, de les proves escrites, de les tasques de classe,
etc.). en cada un dels temes, d’acord amb el Projecte Curricular o
amb els reglaments respectius.

3

Hem realitzat una avaluació inicial a principi de curs, per tal
d’ajustar la programació, en la qual hem tingut en compte
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l’informe final del tutor anterior, el d’altres professors, el de
l’Equip d’Orientació Educativa i/o Departament d’Orientació.
4

Hem presentat a l’inici de curs als alumnes els criteris d’avaluació
i qualificació, així com els procediments d’avaluació i recuperació.

5

Hem utilitzat prou criteris d’avaluació que tinguessin en compte
de manera equilibrada l’avaluació dels diferents continguts
(conceptuals, procedimentals i actitudinals).

6

Hem utilitzat sistemàticament procediments i instruments variats
de recollida d’informació per a l’avaluació (registre
d’observacions, carpeta de l’alumne, fitxa de seguiment, diari de
classe).
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7

Hem revisat i explicat, de manera habitual, els treballs i les
activitats, les proves escrites dels alumnes i hem donat pautes per
a la millora dels seus aprenentatges.

8

Hem emprat estratègies i procediments d’auto i coavaluació en
grup que afavorissin la participació dels alumnes en l’avaluació.

9

Hem utilizat diferents tècniques d’avaluació en funció de la
diversitat d’alumnes, dels temes, dels continguts...

10

Hem utilitzat diferents mitjans per informar les famílies, els
professors i els alumnes dels resultats de l’avaluació (sessions
d’avaluació, butlletí d’informació, reunions col·lectives,
entrevistes individuals, etc.).
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Observacions i propostes de millora.
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13. LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, DE LA VIOLÈNCIA TERRORISTA I DE
QUALSEVOL FORMA DE VIOLÈNCIA, RACISME O XENOFÒBIA, INCLÒS L’ESTUDI DE
QUALSEVOL CRIM CONTRA LA HUMANITAT.
Alguns usos del llenguatge contribueixen a la transmissió cultural dels estereotips
socials i sexuals, a la designació del món preferentment en masculí i a una certa
ocultació de la dona en l’escenari de les manifestacions literàries. Ens caldrà detectar
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el sexisme en les manifestacions lingüístiques (tant orals com escrites) i per anar
adquirint expressions cada cop més igualitàries.
D’altra banda, treballarem en la prevenció de qualsevol tipus de violència, racisme o
xenofòbia en el dia a dia dins l’aula, fent especial esment a la selecció dels textos que
es treballen a classe i afavorint-ne una lectura transversal que ens permeti reconduir
actituds i punts de vista que puguin ser perillosos en aquest sentit.

14. APROVACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
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Els professors del Departament de Llengua i literatura catalanes prenem
l’acord d’aprovar la present programació de les diferents assignatures del nostre
departament per al curs 2019-2020:

●

Llengua Catalana i Literatura de 3r d’ESO

●

Llengua Catalana i Literatura de 4t d’ESO

●

Llengua Catalana i Literatura de 1r de Batxillerat i Bloc I

●

Llengua Catalana i Literatura de 2n de Batxillerat i Bloc II i III

●

Literatura Universal de 1r de batxillerat
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Palma, 10 d’octubre de 2019
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