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 1. Competències clau associades a la vostra matèria 
 
 

 
Aquesta programació es regula amb el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de                  
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.  
 
2. Objectius 

 
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. 

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. 
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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. 

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, acadèmic,               
social i àmbit laboral. 
Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat que persegueixen: textos               
narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats. 
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. 
Parlar 
Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a la producció de textos               
orals. 
Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic i dels instruments               
d’autoavaluació en pràctiques orals formals o informals. 
Coneixement, comparació, ús i valoració de les normes de cortesia de la comunicació oral que regulen les                 
converses espontànies i altres pràctiques discursives orals pròpies dels mitjans de comunicació. El debat. 
 
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir i escriure 
Llegir 
Coneixement i ús progressiu de tècniques i estratègies de comprensió escrita. 
Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits en relació amb l’àmbit personal, àmbit              
acadèmic, social i àmbit laboral. 
Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos narratius, descriptius, instructius, expositius,           
argumentatius i dialogats. 
Actitud progressivament crítica i reflexiva davant la lectura. 
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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 estratègies per a la producció de textos escrits: planificació, obtenció de                  
dades, organització de la informació, redacció i revisió. 
Escriptura de textos propis de l’àmbit personal, acadèmic, social i laboral. 
Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i textos dialogats. 
Interès per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge, com forma de comunicar les                
experiències i els coneixements propis, i com a instrument d’enriquiment personal i professional. 
 
Bloc 3. Coneixement de la llengua 
La paraula 
Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les diferents categories gramaticals, amb                
especial atenció a l’adjectiu, als diferents tipus de determinants i als pronoms. 
Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les formes verbals en textos amb diferent                  
intenció comunicativa. 
Observació, reflexió i explicació de l’ús expressiu dels prefixos i sufixos, reconeix aquells que tenen origen                
grec i llatí, i explica el significat que aporten a l’arrel lèxica i la seva capacitat per a la formació i creació de                       
noves paraules. 
Observació, reflexió i explicació dels diferents nivells de significat de paraules i expressions en el discurs                
oral o escrit. 
Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta, en paper i format digital, sobre la normativa i l’ús no                   
normatiu de les paraules i interpretació de les informacions lingüístiques que proporcionen els diccionaris de               
la llengua: gramaticals, semàntiques, registre i ús. 
Les relacions gramaticals 
Observació, reflexió i explicació dels límits sintàctics i semàntics de l’oració simple i la composta, de les                 
paraules que relacionen els diferents grups que en formen part i dels seus elements constitutius. 
Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals, reconeixement del seu valor social i                
la necessitat de cenyir-s’hi en l’escriptura per obtenir una comunicació eficient. 
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. 
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). 
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. 
  
Bloc 4. Educació literària 
Pla lector 
Lectura lliure d’obres de la literatura espanyola, universal i 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 la seva autonomia lectora. 
Introducció a la literatura a través dels textos. 
Aproximació a les obres més representatives de la literatura espanyola dels segles XVIII, XIX i XX als                 
nostres dies a través de la lectura i l’explicació de fragments significatius i, si és el cas, d’obres completes. 
Creació 
Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos del segle XX, a partir de les                   
convencions formals del gènere seleccionat i amb intenció lúdica i creativa. 
Consulta de fonts d’informació variades per dur a terme treballs i citació adequada d’aquestes fonts. 
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4. Temporalització 

Tenint en compte les particularitats de l’alumnat, la temporització és flexible, associada a l’assoliment              
de continguts, els quals contemplen el desenvolupament competencial d’acord amb les capacitats            
de cadascun dels alumnes que formen el grup.  
 

De les tres hores setmanals, dues seran per tasques dedicades a continguts teòrics, tant lingüístics               
com literaris. L’altra hora es dedica a la lectura en veu alta i individualitzada, la comprensió lectora                 
oral i adquisició de vocabulari. La mitja hora queda compactada en una classe quinzenal, on els                
alumnes practicaran l’expressió oral. 
 

Anirem alternat els distints blocs de continguts al llarg de cada trimestre. No es tracta               
de fer cada trimestre 3 unitats del llibre digital sinó d'ensenyar l'alumne a utilitzar el llibre                
per a allò que en aquell moment estirem fent (comunicació, llengua i societat,             
coneixement de la llengua, educació literària i tècniques de treball). 
Orientativament, es distribueixen els principals continguts de la següent manera: 
 

 
5. Enfocaments metodològics 
 

Entenent la llengua com una eina de comunicació i com a objecte d'aprenentatge             
d'altres àrees, l'alumne ha de desenvolupar la seva competència comunicativa (parlar,           
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Unidades 

Lengua castellana y literatura 4 ESO PRAQ 

Educación 
literaria Expresión Lengua Léxico Ortografía 

1 Géneros literarios Argumentación Categorías 
gramaticales 

Lenguas de 
España 

Repaso 
general 

2 Romanticismo y 
realismo Exposición Sintagmas Dialectos 

Acentuación 3 Modernismo Presentación La oración En el 
mundo 

4 Vanguardias Informe Complementos 

Léxico 
español 

5 Posguerra Niveles del 
lenguaje 

Oración simple 
y compuesta Puntuación 

6 Hispanoamericana Publicidad 

7 Narrativa actual Medios de 
comunicación 8 Poesía actual 

9 Literatura, cómic y 
cine 

Presentación 
digital 
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escoltar, llegir i escriure) i la seva competència lingüística (codi lingüístic i les seves regles               
de funcionament).  

 
Pel que fa al material i els recursos, i amb la idea de introduir les TIC a les nostres                   

aules, s'utilitzarà, fonamentalment, el llibre de text en format digital, tant a classe com a               

casa, per tal de diversificar les activitats i allunyar-nos una mica del llibre de text               

tradicional, però també per estalviar doblers al nostres alumnes. També s'empraran           

diversos materials complementaris com diccionaris, enciclopèdies, diaris, revistes, etc. 

Degut a la situació de semipresencialitat, les activitats de classe es fan a través de               

aplicacions enllaçades al Classroom i a través dels packs d’activitats de Weeras. Les             

notes i percentatges s’especificaran al Classroom: nota de classe, nota d’avaluació, etc. 

Atesa la realitat plurilingüe del centre, partirem de dues estratègies bàsiques: 
 

1. Desenvolupament de la pràctica comunicativa, especialment l’expressió oral i         
escrita, a través d’exposicions orals individuals o en grup, lectures expressives de            
textos i posterior comentari oral o escrit dels mateixos. 

2. Incidència en les interferències de dues (o més) llengües en contacte i induir a la               
reflexió sobre les implicacions que aquest fet comporta. 

 
El treball continguts inclourà activitats com: 

 
a.- Valoració dels coneixements previs dels alumnes, oralment o per escrit. 
b.- Recerca d’ informació (tindran caràcter col·lectiu o individual). 
c.- Elaboració d’esquemes de cada bloc temàtic, resums, guions... 
d.- Desenvolupament de les destreses dels alumnes, en producció de textos orals i             
escrits. 
e.- Interpretació del contingut ideològic del llenguatge (social, sexista, racial, etc.). 
f.-  Identificació i d’ aplicació de conceptes adquirits: exàmens, comprensions, comentaris. 
g.- Lectura en veu alta de textos literaris: lectura expressiva, comprensió, reflexió,            
enregistrament. 
h.- Anàlisi dels  problemes que sorgeixen de les interferències entre el català i el castellà. 
I.- Incidència i reforç en aquells continguts que així ho demanin. 
j.- Relació dels continguts impartits fins la data (seqüenciació i relació amb unitats             
anteriors i posteriors). 
k.- Pràctiques en el reconeixement de l’estructura del text: exercicis a partir de textos              
donats, i producció de textos, així com transformar, reduir o ampliar. 
l.- Expressió oral, orientada a crear opinió i actituds crítiques sobre la realitat que ens               
envolta, a partir de notícies en diferents suports, relacionades amb la realitat més             
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immediata, així com d’altres que impliquin reflexió sobre el canvi social en diferents             
àmbits: . 
m.- Foment de la creativitat, en la producció de textos oral i escrits, de diversa tipologia. 
n.- Confecció d’un vocabulari personal, a partir de les diferents lectures. 

 
L’ús de la tecnologia de la informació i comunicació es farà per a la recerca d'informació,                
el seu processament, l’escriptura de textos, confecció de suports per a exposicions orals,             
en relació amb diferents continguts del currículum. 
 
Els exàmens escrits s'adeqüen a la comprovació de l’assoliment de competències,           
per la qual cosa inclouran un text, des d’on s’articularan els exercicis. 

 
Els alumnes realitzaran lectures recomanades que procurarem treballar de         

distintes formes (col·loquis, resums, presentacions online, expressions orals i/o         
escrites...). 
 
 
 

 

 
 
6. Avaluació 
 

6.1. Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables 
 
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar 
1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, àmbit            
acadèmic/escolar i àmbit social. 
2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus. 
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3. Comprendre el sentit global i la intenció de textos orals. 
4. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament les produccions orals pròpies i           
alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals (gests, moviments,             
mirada...) 
5. Valorar la llengua oral com a instrument d’aprenentatge, com a mitjà per transmetre              
coneixements, idees i sentiments i com a eina per regular la conducta. 
6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals o informals, de forma individual o en                
grup. 
7. Conèixer, comparar, usar i valorar les normes de cortesia en les intervencions orals              
pròpies de l’activitat acadèmica, tant espontànies com planificades, i en les pràctiques            
discursives orals pròpies dels mitjans de comunicació. 
8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació i potencia 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 diferents estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 
2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos orals. 
3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres               
literàries a través d’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’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol altra             
font d’informació impresa en paper o digital, i integrar-los 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 la lectura i l’escriptura com a eines d’adquisició dels              
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal. 
 
Bloc 3. Coneixement de la llengua 
1. Reconèixer i explicar els valors expressius que adquireixen determinades categories           
gramaticals en relació amb la intenció comunicativa del text on apareixen, amb especial             
atenció a adjectius, determinants i pronoms. 
2. Reconèixer i explicar els valors expressius que adquireixen les formes verbals en             
relació amb la intenció comunicativa del text del qual formen part. 
3. Reconèixer i explicar el significat dels principals prefixos i sufixos i les seves              
possibilitats de combinació per crear noves paraules, i identifica aquells que procedeixen            
del llatí i grec. 
4. Identificar els diferents nivells de significat de paraules o expressions en funció de la               
intenció comunicativa del discurs oral o escrit del qual formen part. 
5. Usar correctament i eficaçment els diccionaris i altres fonts de consulta en paper o en                
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format digital per resoldre dubtes sobre l’ús correcte de la llengua i per progressar en               
l’aprenentatge autònom. 
6. Explicar i descriure els trets que determinen els límits oracionals per reconèixer             
l’estructura de les oracions compostes. 
7. Aplicar els coneixements sobre la llengua per resoldre problemes de comprensió i             
expressió de textos orals i escrits i per a la revisió progressivament autònoma dels textos               
propis i aliens. 
8. Identificar i explicar les estructures dels diferents gèneres textuals amb especial atenció             
a les estructures expositives i argumentatives per emprar-les a les seves produccions            
orals i escrites. 
9. Reconèixer en textos de diversa índole i usar a les produccions pròpies orals i escrites                
els diferents connectors textuals i els principals mecanismes de referència interna, tant            
gramaticals com lèxics. 
10. Reconèixer i utilitzar els diferents registres lingüístics en funció dels àmbits socials,             
alhora que valora la importància d’emprar el registre adequat a cada moment. 
 
Bloc 4. Educació literària 
1. Afavorir la lectura i comprensió d’obres literàries de la literatura espanyola i universal de               
tots els temps i de la literatura juvenil. 
2. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts. 
3. 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. 
4. Comprendre textos literaris representatius del segle XVIII als nostres dies, reconèixer la             
intenció de l’autor, el tema, els trets propis del gènere a què pertany i relacionar el                
contingut amb el context sociocultural i literari de l’època, o d’altres èpoques, i expressar              
la relació existent amb judicis personals raonats. 
5. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del gènere, amb            
intenció lúdica i creativa. 
6. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades per realitzar un treball            
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adopta un               
punt de vista crític i personal i utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
 

6.2. Procediments d'avaluació 
 
Avaluació inicial: detecció dels coneixements acadèmics dels alumnes a l'inici del curs.            
Pot fer-se a través d’una comprensió lectora i una redacció. 
 
Durant el curs els procediments d’avaluació seran els següents: 

 
- Exàmens sobre els continguts lingüístics i literaris programats. 
-Elaboració d’un vocabulari personal, tant de les lectures com de les activitats            
lingüístiques. 
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- Revisió dels quaderns individuals dels alumnes de forma periòdica. 
- Seguiment de les tasques encomanades. 
-Treballs en equip: exposicions orals i/o escrits sobre l'apartat d'història de la literatura,             
monogràfics, lectures dramatitzades... 
- Elaboració de textos de creació. 
- Participació activa a les classes. 
- Actitud proactiva: participació a classe, curiositat pels continguts, ús i cerca d’eines de              
millora en la matèria. 
- Avaluació entre iguals: correcció de textos dels companys, avaluació de treballs que             
s’exposen a classe. 
- Autoavaluació: reflexió sobre el procés d’aprenentatge, optimitzar recursos i millorar-ne o            
canviar els poc eficaços. 
- Puntualitat en l’entrega de treballs. 

 
D'altra part, el departament també utilitzarà la coavaluació dins el grup: quan els diferents              
grups de treball facin la recerca d'informació del bloc de Literatura, faran una exposició              
oral a classe i la resta de l'alumnat els avaluarà.  
 
 
 

6.3. Criteris de qualificació 
 
La nota final de cada trimestre s'obtindrà a partir dels següents percentatges: 

 
       20% comprensió oral y comprensió lectora 
 

20% expressió oral 

25% expressió escrita 

25% continguts de l’assignatura 

10% actitud (participació interés per la materia) 

 
L'ortografia i l'expressió escrites seran avaluades juntament amb les proves de continguts,            
tenint en compte que, per cada dos incorreccions gramaticals o ortogràfiques, es            
descomptaran 0'25 punts de la nota final de la prova, fins a un màxim de dos punts. Quan                  
una prova escrita contengui una pregunta que consisteixi a fer un dictat, cada falta              
comesa a dit dictat restarà 0'25 punts de la puntuació total de la pregunta. 

 

6.3.2. Per posar la nota de cada avaluació, es tindrà en compte: 
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-Un bon comportament a l’aula. 

-Una actitud positiva cap a l’assignatura. 

-Una bona predisposició a fer les tasques a classe o a casa, individuals i/o en grup. 

-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. 

-Haver llegit els llibres de lectura. 

-Parlar en castellà dins l’aula, tant amb les professores com amb els companys. 

-Participació activa en els projectes que s'aniran proposant. 

 

6.3.3. Les faltes d'ortografia condicionaran la nota final de l'avaluació. 

 
6.4. AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE. 
 
- Valoració de la matèria per part de l'alumnat: mitjançant les enquestes a final de               
trimestre, amb la fi d’ajustar o mantenir el ritme del procés d'ensenyament-aprenentatge            
de la matèria. També permet conèixer l'opinió dels estudiants sobre les lectures de cada              
avaluació. 
 
- Quadern del professor hi reflectim la feina feta per l'alumne: tasca diària, nota de proves                
escrites, orals... i també inclou la programació i la temporalització dels continguts. 
 
- A les sessions de reunió setmanal de departament, les professores que imparteixen un              
mateix nivell fan una per posada en comú del seguiment de les programacions. 
 
 

6.4. Recuperació de les pendents 
 

Per a la recuperació de les àrees de Llengua i Literatura Castellana, es realitzarà una               
prova global escrita a final de curs que inclourà els continguts mínims especificats a la               
programació. 

 
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. 
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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. 
 

6.5. Eines d’avaluació 
 

 
 
  

7. Mesures de reforç i suport 
 
L’enfocament de la matèria en aquest grup és de reforç i de suport en totes les                
activitats, posant a els continguts a l’abast de cadascuna de les capacitats, donat que              
són alumnes amb qualque dificultat d’aprenentatge. 
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Carpeta d’aprenentatge  

Mapes mentals  

Rutines de pensament  

Diari de camp  

Portafoli  

Coavaluació x 

Qüestionaris x 

Altres (especifica)  
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