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PROGRAMACIÓ DE L'ÀREA DE 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA DE TERCER D'ESO 

CURS 2020/21 

 
Professora: MARÍA GARCÍA CÓRCOLES 

 

1. COMPETÈNCIES CLAU ASSOCIADES A LA MATÈRIA 

 

 

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA MATÈRIA 

 
La matèria de llengua castellana 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 castellana 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. 

Competències clau Sí/No 

1. Competència en comunicació lingüística Sí 

2. Competència matemàtica i competències     
bàsiques en ciències i tecnologia 

No 

3. Competència digital Sí 

4. Aprendre a aprendre Sí 

5. Competències socials i cíviques Sí 

6. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor Sí 

7. Consciència i expressions culturals Sí 
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3. Aconseguir la competència en llengua castellana 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 participació en les creacions culturals. 

 

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. 

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 emprant els coneixements bàsics sobre les convencions             
dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, i valorar així 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. 

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. 
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15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, i 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...). 

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua castellana 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. 

 

3. CONTINGUTS 

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR 

 
ESCOLTAR 

• Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit d’ús:            

àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social. 
 
• Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat que             

persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats.         
Observació, reflexió, comprensió i valoració del sentit global dels debats, col·loquis i            
converses espontànies, de la intenció comunicativa de cada interlocutor i aplicació de les             
normes bàsiques que els regulen. 

 
PARLAR 

• Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a la            

producció i avaluació de textos orals. 

• Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic:            

planificació del discurs, pràctiques orals formals i informals i avaluació progressiva. 

• Participació en debats, col·loquis i converses espontànies mitjançant l’observació i el 
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respecte de les normes bàsiques d’interacció, intervenció i cortesia que regulen aquestes 
pràctiques orals. 

 

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE 

 
LLEGIR 

• Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies necessàries per a la comprensió de 

 

 textos escrits. 

• Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit personal,          

àmbit acadèmic/escolar i àmbit social. 

• Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius, descriptius, instructius,         

expositius, argumentatius i dialogats. Actitud progressivament crítica i reflexiva davant la           
lectura, n’organitza raonadament les idees, les exposa i respecta les dels altres. 

• Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les tecnologies            

de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació. 

 

ESCRIURE 

• Coneixement i ús 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. 

• Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit           

social. 

• Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i         

escriptura de textos dialogats. 

• Interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge i             

com a forma de comunicar sentiments, experiències, coneixements i emocions. 

 

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 
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LA PARAULA 
 

• Reconeixement, ús i explicació de les categories gramaticals: substantiu, adjectiu,          

determinant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i interjecció. 

• Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula. Procediments           

per formar paraules. 

• Comprensió i interpretació dels components del significat de les paraules: denotació i            

connotació. Coneixement reflexiu de les relacions semàntiques que s’estableixen entre les           
paraules. 

• Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten el significat de les paraules:             

causes i mecanismes. Metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes. 

• Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals reconeixent el  

 

seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi per aconseguir una comunicació eficaç. 

• Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre l’ús               

de la llengua. 

 

LES RELACIONS GRAMATICALS 

• Reconeixement, identificació i explicació de l’ús dels diferents grups de paraules:           

grup nominal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les relacions que s’estableixen             
entre els elements que els conformen en el marc de l’oració simple. 

• Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de l’oració simple: subjecte           

i predicat. Oracions impersonals, actives i oracions passives. 

 

EL DISCURS 

• Reconeixement, ús i explicació dels connectors textuals i dels principals mecanismes           

de referència interna, tant gramaticals com lèxics. 

• Reconeixement, ús i explicació dels diferents recursos de modalització en funció de la             

persona que parla o escriu. L’expressió de l’objectivitat i la subjectivitat a través de les               
modalitats oracionals i les referències internes a l’emissor i al receptor en els textos. 
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• Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les relacions            

gramaticals i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seva relació amb el context. 

 

LES VARIETATS DE LA LLENGUA 

• Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya i valoració           

com a font d’enriquiment personal i com a mostra de la riquesa del nostre patrimoni històric i                 
cultural. 

 

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA 

 
PLA LECTOR 
 

• Lectura lliure d’obres de la literatura espanyola i universal i de la literatura juvenil              

com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món per aconseguir el               
desenvolupament dels propis gusts i interessos literaris i de l’autonomia lectora. 

• Introducció a la literatura mitjançant els textos. 

 

• Aproximació als gèneres literaris i a les obres més representatives de la literatura             

espanyola des de l’edat mitjana al Segle d’Or a través de la lectura i l’explicació de fragments                 
significatius i, si és el cas, textos complets. 

 

CREACIÓ 

• Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos, segons les              

convencions formals del gènere i amb intenció lúdica i creativa. 

• Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme treballs. 

 

Els continguts dels quatre blocs s’inclouen a l’assignatura de llengua castellana i, a més, els               
dos primers blocs també s’inclouen a l’assignatura de projectes ja que es té en compte la                
comunicació oral i l’escrita en llengua castellana. 
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4. TEMPORALITZACIÓ 

 
Es procurarà que la temporalització dels continguts sigui flexible. 
 
1a avaluació: unitats 1, 2 i 3 
2a avaluació: unitats 4,5 i 6 
3a avaluació: unitats 7,8 i 9 

5. ENFOCAMENTS METODOLÒGICS 

 
Per impartir la matèria de Llengua castellana i Literatura disposem de tres sessions             

setmanals. En aquest curs 2020-21 la metodologia es veurà modificada degut a la situació              
actual, doncs amb la semipresencialitat es combinarà la tasca a l’aula i a casa. Cada grup esta                 
dividit en dos torns, d’aquesta manera les sessions presencials seran destinades a l’adquisició             
de continguts, a través de diferents maneres: explicació de continguts, elaboració de resums i              
esquemes, pràctica de l’escriptura en diferents tipologies, a partir d’un esquema inicial, i de              
models, i introduirem la investigació com a mètode d’elaboració de continguts, per tal             
d’aplicar els coneixements adquirits als cursos anteriors en la redacció de textos. Les sessions              
des de casa es destinaran a la pràctica dels continguts explicats a l’aula i a activitats                
d’escriptura. Per tal de poder fer un seguiment de les tasques a casa i una revisió dels                 
continguts, s’emprarà l’eina Google Classroom, on cada grup tindrà una aula virtual. 
 
 
 
Enguany les eines TIC tindran més importància. Així doncs, a més del Google Classroom,              
també emprarem Google Meet, una eina per a fer una videoconferència amb el torn que es                
troba a casa mentre es realitza la classe presencial. D’aquesta manera es fa la mateixa classe                
de manera simultània i el torn que es troba a casa pot seguir la sessió, intervenir, etc. Si es                   
convoca una reunió per Meet, s’enviarà una convocatòria entre un o dos dies abans i               
l’assistència serà obligatòria.  
 

Pel que fa al material i als recursos didàctics s'utilitzaran, fonamentalment, el llibre             
de text digital o un fons de llibres de text, en el cas que no puguin accedir al llibre digital, el                     
llibre de lectura i els de la biblioteca del centre, eines TIC i material audiovisual. 
 

L’estructura dels continguts s’associarà a blocs temàtics: Literatura, Morfologia i          
sintaxi, Tipologia textual i Sociolingüística. Es donaran plans de treball per tal de facilitar el               
seguiment i la preparació de continguts. 
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6. AVALUACIÓ 

6.1. CRITERIS D'AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D‘APRENENTATGE 

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR 

 
1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, acadèmic/escolar            
i social. 
 
2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferents tipus. 

3. Comprendre el sentit global de textos orals 

4. Valorar la importància de la conversa en la vida social a través de la pràctica d'actes de                  
parla: contar, descriure, opinar, dialogar..., en situacions comunicatives pròpies de l'activitat           
escolar. 
 
5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claretat expositiva, l'adequació, la           
coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els                
aspectes prosòdics i els elements no verbals (gests, moviments, mirada...). 
 
6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma individual o en                
grup. 
 
7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies. 
 
 
 
 
8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació, potenciar el desenvolupament           
progressiu de les habilitats socials, l'expressió verbal i no verbal i la representació de              
realitats, sentiments i emocions. 
 

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE 

 
1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 

 
 
2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos. 

https://iesinca.cat/?page_id=12


 IES INCA 
 Joan Miró, 22 07300 Inca 
 Tel. 971 881710-11 Fax 971 881713 
 Codi de centre: 07015835 

 https://iesinca.cat/?page_id=12 
 
3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres               
literàries mitjançant una lectura reflexiva que permeti identificar actituds d’acord o desacord            
respectant a tota hora les opinions dels altres. 

4. Seleccionar els coneixements que s’obtinguin de les biblioteques o de qualsevol altra font              
d'informació impresa en paper o digital i els integra en un procés d'aprenentatge continu. 

5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, coherents i            
cohesionats. 

6. Escriure textos en relació amb l'àmbit d'ús. 

7. Valorar la importància de l'escriptura com a eina d'adquisició dels aprenentatges i com a               
estímul del desenvolupament personal . 

 

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús que la regeixen per resoldre                
problemes de comprensió de textos orals i escrits i per a la composició i revisió               
progressivament autònoma dels textos propis i aliens, mitjançant la utilització de la            
terminologia gramatical necessària per a l’explicació dels diversos usos de la llengua. 
 
2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents categories             
gramaticals, i distingir les flexives de les no flexives. 

3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per reconèixer i               
diferenciar els usos objectius dels usos subjectius. 

4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen entre les              
paraules i l’ús que se’n fa en el discurs oral i escrit. 

5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text: metàfora,               
metonímia, paraules tabú i eufemismes. 

 

6. Utilitzar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant en paper com en                 
format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de la llengua i per enriquir el propi                 
vocabulari. 

7. Observar, reconèixer i explicar el usos dels grups nominals, adjectivals, verbals,            
preposicionals i adverbials dins el marc de l'oració simple. 

8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l'oració simple. 

9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció que realitzen               
en l'organització del contingut del discurs. 

10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu. 
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11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en compte els elements               
lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques, l’estructura i la disposició dels continguts en             
funció de la intenció comunicativa. 

12. Conèixer la realitat plurilingüe d'Espanya, la distribució geogràfica de les diferents            
llengües i dialectes del territori, els seus orígens històrics i alguns dels seus trets diferencials. 

 

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA 

 
1. Llegir obres de la literatura espanyola i universal de tots els temps i de la literatura juvenil,                  
properes als gusts i aficions de l’alumne, i mostrar interès per la lectura. 

 
2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura espanyola i universal               
de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gusts i aficions, i contribuir a la                   
formació de la personalitat literària. 

3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música,                 
pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, analitza i interrelaciona obres,             
(literàries, musicals, arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques. 

4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font d’accés al                   
coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet explorar mons diferents dels               
nostres, reals o imaginaris. 

5. Redactar textos personals d'intenció literària seguint les convencions del gènere, amb            
intenció lúdica i creativa. 

6. Consultar i citar adequadament fonts d'informació variades, per fer un treball acadèmic en              
suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar un punt de vista                
crític i personal i emprar les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

6.2. PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

S'avaluaran els progressos efectuats per l'alumne des del punt de partida de cadascun.             
Es programaran les activitats per a tots els alumnes en general per tal d'assolir els objectius                
mínims, sense deixar d´atendre la diversitat que trobarem dins l'aula. 
 

L’avaluació inicial ens permet saber quins coneixements acadèmics tenen assolits els           
alumnes. Consta, fonamentalment, de tres parts: 
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a) Realització d'una redacció per conèixer el nivell d'expressió escrita, correcció          
ortogràfica i capacitat de síntesi de l'alumne, així com els trets de caràcter. 

b) Lectura expressiva de la primera lectura, per tal de detectar habilitats i mancances,             
tant de lectura com de comprensió. 

c) Comprensió lectora amb activitats escrites i orals al principi i durant cada sessió de              
lectura. 

 
Al llarg del curs, l’avaluació consistirà en: 

a) Observació del treball de l'alumne (quaderns de feina, treballs individuals i en grup),             
on a part de l’execució de les tasques, es valorarà l’autonomia i la responsabilitat en el                
seu compliment. També s’inclouen les tasques realitzades al Google Classroom. 

b) Exercicis de comprensió i d'expressió oral i escrita. 
c) Intervenció activa en activitats de classe. 
d) Proves específiques orals i escrites. 
e) Ajut pedagògic, si cal, al procés d'aprenentatge de l'alumne. 

 
A final de cada trimestre i a final de curs, es tenen en compte: 

a) El grau d'assoliment dels procediments i actituds : exposicions orals, textos de creació            
personal. 

b) Els continguts treballats i els objectius assolits : proves orals o escrites. 
c) Actitud de participació, respecte i interès. 
d) Les possibles adequacions pedagògiques d'aprenentatge. 

 
El disseny de les proves escrites s’ajustarà a l’assoliment de les competències clau. Això              
suposarà un model de prova més inclusiu i més global.  
 
 
 
 
 
 
 

6.3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
6.3.1 La nota final de cada trimestre s'obtindrà a partir dels següents percentatges: 

 
-20% comprensió oral i comprensió lectora; 
-20% expressió oral; 
-20% expressió escrita; 
-20% continguts (gramàtica, literatura, sociolingüística, lèxic, etc.); 
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-20 % quadern, actitud i participació activa en els diferents projectes. A            
l’assignatura de projectes s’inclouen els dos primers blocs de llengua castellana ja            
que es té en compte la comunicació oral i l’escrita en llengua castellana. Per aquest               
motiu, és una part del percentatge de la nostra assignatura. 

 
Així mateix, per poder aprovar cada àrea, aquesta nota mitjana ha de ser, com a mínim,                

un 5. 
Per aprovar la matèria del curs s’han de tenir un mínim de 5 en dos dels tres trimestres,                  

essent obligatori el tercer trimestre. 
 
A les proves de continguts, per cada dos incorreccions gramaticals o ortogràfiques, es             

descomptaran 0'25 punts de la nota final de la prova, fins un màxim de dos punts.  
 

6.4. RECUPERACIÓ DE LES PENDENTS 

● RECUPERACIÓ DE L'ÀREA DINS EL MATEIX CURS 
 
Es realitzarà una prova global escrita a final de curs que inclourà els continguts mínims               

especificats a la programació. Es tindran en compte els continguts explicats a l’aula i les               
pràctiques realitzades a les sessions des de casa. Així doncs, la metodologia emprada durant              
el curs influeix a la recuperació de la matèria, modificada per la semipresencialitat. 

 
En el context de l'avaluació contínua, la qualificació del setembre serà el resultat de la               

valoració dels següents tres aspectes: l'evolució del rendiment de l'alumnat durant el curs,             
l'avaluació de les activitats de recuperació i la prova extraordinària de setembre. 

 

 
 

● AVALUACIÓ DE PENDENTS 
 

Durant el curs, els alumnes es podran presentar a una prova de recuperació de              
l’assignatura pendent que inclourà els continguts mínims marcats a la programació. Aquesta            
prova es realitzarà als mesos d’abril o maig. 

 
En cas que l’alumne hagi superat les dues primeres avaluacions del curs actual,             

l’assignatura pendent quedarà aprovada automàticament. 

Nota final del mes de juny 10% 

Activitats de recuperació d'estiu 30% 

Examen extraordinari de setembre 60% 
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● CONTINGUTS MÍNIMS PER APROVAR TERCER D'ESO 

a) CONTINGUTS DE LLENGUA 

1. ORTOGRAFÍA: B/V, G/J, H, clasificación de palabras según el acento (agudas, llanas,             
esdrújulas y sobresdrújulas), diptongo, triptongo e hiato y tildes diacríticas. 
 
2. LÉXICO: estructura de las palabras (lexemas y morfemas); clases de palabras (simples,             
derivadas, compuestas, parasintéticas, acrónimos y siglas). 
 
3. GRAMÁTICA. 
3.1. MORFOLOGÍA. 
-Reconocimiento de todas las categorías gramaticales (nombre, adjetivo, verbo, pronombre,          
determinante, adverbio, conjunción y preposición). 
3.2. SINTAXIS. 
-Análisis de oraciones (por sintagmas y funciones: CD, CI, Atributo, Complemento           
predicativo, CRV i CC) y clasificación de las mismas. 
 
4. SEMÁNTICA: clases de palabras según su significado (monosémicas, polisémicas,          
sinónimas, antónimas y homónimas). Familia léxica y campo semántico. 
 

b) CONTINGUTS DE LITERATURA 

1. LOS GÉNEROS LITERARIOS: lírica, narrativa y teatro. 
 
2. FIGURAS LITERARIAS: metáfora, comparación, hipérbole, antítesis, hipérbaton,        
paralelismo, asíndeton, polisíndeton, aliteración,elipsis, metonimia, personificación,      
enumeración y anáfora. 
 
3. LOS MOVIMIENTOS LITERARIOS. 
 
3.1. LA EDAD MEDIA (S.. XI-XIV). 
 
3.2. PRERRENACIMIENTO Y RENACIMIENTO (S. XV-XVI). 
3.3. BARROCO (S. XVII). 

4. LECTURES OBLIGATÒRIES: lectura anual a l’aula, Lazarillo de Tormes 
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6.5. EINES D’AVALUACIÓ 

Els procediments d'avaluació seran els següents: 
 
- Proves específiques sobre els continguts lingüístics i literaris programats. 
- Els alumnes faran un vocabulari que compartiran a través de les eines TIC, el qual               

farà palesa l’atenció a la lectura a l’aula. Aquest diccionari personal és objecte             
d’avaluació. 

- Revisió dels quaderns individuals dels alumnes de forma periòdica i de la tasca             
diària. 

- Exposicions oral o petites representacions, recolzades amb diferents suports,         
musicals, audiovisuals (digitals o no). 

 

 
 
7. MESURES DE REFORÇ I SUPORT 
 

El Departament d'Orientació és l'encarregat d'organitzar els suports a 3r ESO, dirigits a             
alumnes amb NEE i NESE.  
 
Es duran a terme activitats amb diferents grau de complexitat per donar atenció a la diversitat.                
Entre les activitats programades cal destacar (concretar en funció de la matèria): 

● L’avaluació inicial per constatar el nivell dels alumnes, 

Eines d’avaluació Marca amb una x 

Rúbriques X 

Carpeta d’aprenentatge  

Mapes mentals  

Rutines de pensament  

Diari de camp  

Portafoli X 

Coavaluació X 

Qüestionaris X 

Altres (especifica)  
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● El disseny d’activitats molt diverses per arribar als alumnes amb diferents estils            

d’aprenentatge i que indiquin la manera que l’alumne/a percep i interacciona (vídeos,            
esquemes, imatges, petits projectes, treball cooperatiu, mapes conceptuals, portafolis,...).  

● L’adaptació de les activitats al nivell curricular de cada alumne/a, des les altes capacitat a               
les necessitats educatives especials.  

● Les particularitats de cada alumne es detallaran a l’informe NESE. 
 

8. SORTIDES DIDÀCTIQUES,  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 

 
A cada curs escolar des del departament es programen una sèrie d'activitats (assistir a              

alguna representació teatral o projecció cinematogràfica, assistir a la Fira del Llibre, visitar             
alguna biblioteca de Palma o les seus de la Fundació La Caixa o Sa Nostra si hi ha alguna  

 
exposició interessant i relacionada amb la matèria, etc.), però la situació actual no ens              

permet programar sortides ni activitats extraescolars. Així doncs, si la situació millora,            
programarem sortides i activitats extraescolars per les següents avaluacions. 

 
El Departament d'Extraescolars és l’encarregat de proposar activitats que tinguin          

com a objectiu l'assoliment de les competències bàsiques (per exemple, participació en el Dia              
del Llibre). 
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