
CURS: PMAR 2

2020-2021

ASSIGNATURA: ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC 

LLENGUA CATALANA, LLENGUA CASTELLANA I HISTÒRIA

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS

1a avaluació: temes 1, 2, 3 i 4
2a avaluació: temes 5, 6, 7 i 8
3a avaluació: temes 9, 10, 11 i 12.

Els continguts que s'hagin treballat a l'assignatura de llengua catalana o castellana no es repetiran, s'incidirà 
en les possibles diferències, però sobretot es procurarà treballar la llengua des del punt de vista integrat.  

METODOLOGIA

El curs  20-21 només  podrem aplicar l'aprenentatge cooperatiu  a  través  del  Drive,  tot  i  que se seguirà
fomentant la interacció dins l'aula, la participació, el respecte...
Es desenvoluparan exposicions orals, expressions escrites, comprensions orals i escrites; es farà ús del llibre
de lectura per treballar molts d'aquests aspectes, així com també tasques interdisciplinars compartides entre
les tres assignatures. 

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLES

CATALÀ/ CASTELLÀ

• Capta les idees principals, la intenció dels textos orals i escrits de diferents tipus i el nivell de 
formalitat i expressa el seu contingut oral i per escrit elaborant un esquema o un resum, aportant 
una opinió personal.

• Compon textos orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.
• Reconeix i produeix textos breus narratius, descriptius i dialogats, expositius i argumentatius, tenint

en compte les seves característiques essencials.
• Coneix i valora els mitjans de comunicació: característiques i gèneres principals.
• Llegeix compresiva i expressivament textos adequats al nivell de 2n ESO.
• Coneix i identifica la morfologia del nom, verb, adjectiu, determinants, pronoms, adverbis, 

preposició, conjunció i interjecció.
• Identifica l'estructura i la classificació de l'oració simple: ser capaç d'analitzar l'estrucutra i els 

complements.
• Maneig correcte del diccionari i de les eines TIC com a fonts d'informació.
• Valora i mostra interès a classe i respecta les llengües en totes les seves dimensions.

HISTÒRIA

• Coneix la fragmentació del món antic.
• Descobreix l'Europa feudal.
• Valora les ciutats de l'Europa medieval i el seu art.
• Respecta amb interès l'evolució d'Al-Àndalus a la Península.
• Identifica els regnes cristians de l'Edat Mitjana a la Península.
• Capta la importància del naixement del món modern.
• Descobreix l'època dels grans descobriments geogràfics.
• Reconeix l'Imperi dels Àustries.
• Distingeix l'Europa del segle XVII.



MATERIALS

• Llibre de text. 

• Llengua catalana. C. Barceló, M.I. Cerdó, B. Serra. Llengua catalana i literatura Anaya,2016

• Llengua castellana: E. Escribano, P. Rodríguez. Lengua castellana y literatura. Vicens Vives, 2016

• Ciències socials:M. García S,; C. Gatell A.; S. Riesco R.;  Història medieval i Història Moderna.

Vicens Vives, 2017

• Quadern/Full Bitàcola

• Quadern de suport : material a la plataforma digital i fotocòpies. 

• Quaderns de classe: Han d’estar complets, nets, i ordenats. Els anirem revisant de tant en tant al

llarg del curs.  L’alumne ha de tenir un quadern per català, un per castellà, i un altre per socials. Els

quaderns han de ser de grapes i tots els fulls solts que es donin durant el curs s’han d’aferrar en un

full del quadern corresponent.

• A casa: Diccionaris de Llengua catalana i castellana o accés a diccionaris virtuals (DIEC, Didac,

DRAE...)

• Llibres de lectura. 

• Agenda.

LLIBRES DE LECTURA 

• Primer Trimestre: 

  Català: Un estiu a Borneo. Pilar Garriga. Ed. Barcanova.

• Segon Trimestre: 

             Castellà: Està pendent de fer la tria.

• Tercer Trimestre:

  Català:  Petites històries del globus. Àngel Burgas. Ed. Bambú.

  Castellà:  lectura d'un llibre de lliure elecció.

• (En  qualsevol  moment  del  curs  pots  llegir  altres  llibres,  la  qual  cosa  et  pujarà  la  nota  de

l'avaluació).

4. PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

a) La nota final de cada avaluació s'obtindrà a partir dels següents percentatges:

30% comprensió oral i comprensió lectora 

30% expressió oral i expressió escrita

30% continguts (gramàtica, literatura, sociolingüística, lèxic, etc.) + quadern 



10 % Actitud i hàbits de feina

Sempre s’ha de tenir com a mínim un 3 en cada un dels apartats anteriors per poder fer mitjana. Per poder

aprovar cada àrea, aquesta nota mitjana ha de ser, com a mínim, un 5. 

 b) Per posar la nota de cada avaluació tendrem en compte:

Un bon comportament a l’aula i una actitud positiva cap a l’assignatura.

Dur cada dia tot el material necessari.

Presentació correcta del quadern i dels treballs, així com una bona cal·ligrafia.

Puntualitat i assistència a classe.

Llegir els llibres de lectura. 

Parlar en català / castellà (segons l'àrea que es treballi) dins l’aula, tant amb les professores com amb els

companys.

c) Les faltes d'ortografia condicionaran la nota final de l'avaluació, ja que descomptes 0,1 punts a les proves

escrites (menys en els dictats, en els quals descompten segons la seva extensió).

d) La nota de final de curs serà el resultat de la progressió que tu hagis mostrat al llarg dels tres trimestres.

Per això s'aplicarà la mitjanana ponderada següent:

30% la primera avaluació

30% la segona avaluació

40% la tercera avaluació

Així mateix, serà imprescindible haver obtingut una avaluació positiva del tercer trimestre.

RECUPERACIÓ
La nota de setembre s'obtindra a partir dels següents percentatges: 

50% la nota de l'examen extraordinari  de setembre

20% la nota final obtinguda el mes de juny

30% la feina realitzada durant l'estiu

ABSÈNCIES
En el cas que el dia d'examen no s'assiteixi a classe s'acordarà amb l'alumne la data de realització.

SORTIDES
Les activitats extraescolar són obligatòries. El professorat pot exigir una feina alternativa si l'alumne no 
participa de l'activitat.
Enguany queden supeditades a l'evolució de la situació sanitària provocada pel Covid-19.

PROFESSORAT
Francesca Maria Mas Font (tutora)

Hora d'atenció a pares: dijous a 4a hora, d'11.05h -12.00h. Aquest curs es prioritzarà l'entrevista via 
telefònica, i excepcionalment presencialment. Tot i així, cal concertar una cita prèvia mitjançant l'agenda o 
per telèfon.


