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PROGRAMACIÓ DE LA MATÈRIA DE 
 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA DE PRIMER DE BATXILLERAT 
 

CURS 2020/21 
 

Professora: MARIA GARCIA CÓRCOLES 
 
1. COMPETÈNCIES CLAU ASSOCIADES A LA VOSTRA MATÈRIA 
 
 

 
 
2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA MATÈRIA 
 
1.Comprendre i crear missatges orals i escrits en llengua castellana i 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. 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. 
 
4. Emprar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre informació               
per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència. 
 
 

1 

Competències clau Sí/No 

1. Comunicació lingüística Sí 

2. Matemàtica, en ciència i tecnologia No 

3. Digital Sí 

4. Aprendre a aprendre Sí 

5. Socials i cíviques Sí 

6. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor No 

7. Consciència i expressions culturals Sí 
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5. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge              
i d’ús de la llengua i participar activament en el control i avaluació del propi aprenentatge i el dels                   
altres. 
 
6. Conèixer les característiques generals dels períodes més representatius de la literatura castellana,             
com també saber-ne contextualitzar els autors i les obres més destacades. 
 
7. 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. 
 
8. Valorar la importància d’usar el registre lingüístic adequat a cada situació comunicativa. 
 
9. 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 
 
Continguts 
 

● La comunicació oral no espontània en l’àmbit acadèmic.  
● El seu procés i la situació comunicativa.  
● Textos expositius i argumentatius orals.  
● Els gèneres textuals orals propis de l’àmbit acadèmic.  
● Comprensió i producció de textos orals procedents dels mitjans de comunicació social.  

 
BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE 
 
Continguts 
 

● La comunicació escrita en l’àmbit acadèmic.  
● Comprensió, producció i organització de textos expositius escrits de l’àmbit acadèmic.  
● Comprensió, producció i organització de textos escrits procedents dels mitjans de           

comunicació social: gèneres informatius i d’opinió i publicitat. 
● Procediments per a l’obtenció, tractament i avaluació de la informació procedent de fonts             

impreses i digitals. 
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BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 
 
Continguts 
 
La paraula 

o El substantiu. Caracterització morfològica, sintàctica i semàntica. 
o L’adjectiu. Caracterització morfològica, sintàctica i semàntica. 
o El verb. La flexió verbal. La perífrasi verbal. 
o El pronom. Tipologia i valors gramaticals. 
o Els determinants. Tipologia i usos. 
o Reconeixement de les diferències entre pronoms i determinants. 

 
Les relacions gramaticals 

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

 
El discurs 

o Normes ortogràfiques i gramaticals. 
o Observació, reflexió i explicació de les diferents formes d’organització textual. 
o Reconeixement i explicació de les propietats textuals. 
o Els procediments. 
o La modalitat. 

 
Varietats de la llengua 

o Coneixement i explicació de la pluralitat lingüística d’Espanya.  
o Orígens històrics.  
o Reconeixement i explicació de les varietats funcionals de la llengua. 

 
 
BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA 
 
Continguts 
 

● Estudi de les obres més representatives de la literatura espanyola des de l’edat mitjana fins               
al segle XIX, a través de la lectura i l’anàlisi de fragments o obres completes significatives. 

● Anàlisi de fragments o obres completes significatives des de l’edat mitjana al segle XIX,              
reconeixement de les seves característiques temàtiques i formals que les relaciona amb el             
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context, el moviment, el gènere a què pertany i l’obra de l’autor i constatació de l’evolució                
històrica de temes i formes. 
 
 
 
 

● Interpretació crítica de fragments o obres significatives des de l’edat mitjana al segle XIX,              
detectant les idees que manifesten la relació de l’obra amb el seu context històric, artístic i                
cultural. 

● Planificació i elaboració de treballs acadèmics escrits o presentacions sobre la literatura des             
de l’edat mitjana fins al segle XIX, mitjançant l’obtenció de la informació de fonts diverses i                
l’aportació d’un judici crític personal i argumentat amb rigor. 

● Desenvolupament de l’autonomia lectora i estimació per la literatura com a font de plaer i de                
coneixement d’altres mons, temps i cultures. Composició de textos escrits amb intenció            
literària i consciència d’estil. 

 
3.1. CONTINGUTS CONCEPTUALS 
 
PRIMERA AVALUACIÓ 
 
1.1. La comunicació. Funcions del llenguatge. 
1.2. La formació i el significat de les paraules. 
1.3. El signe lingüístic. Classes i característiques. 
1.4. El text i les seves propietats. 
1.5. Repàs de l’oració simple: SN, SV i complements. 
1.6. Repàs de mètrica i principals figures retòriques. 
1.7. La literatura medieval. Lírica, narrativa i teatre. 
1.8.La literatura prerrenaixentista i renaixentista: lírica, narrativa i teatre. 
1.9. Estudi d' El lazarillo de Tormes. 
 
SEGONA AVALUACIÓ 
 
2.1. Repàs de categories gramaticals: noms, determinants, pronoms i adjectius. Paraules invariables. 
2.2. Anàlisi de l’oració composta (I): coordinació i subordinació substantiva. 
2.3. La literatura barroca: lírica, narrativa i teatre. 
2.4. Estudi de La dama boba de Lope de Vega. 
 
TERCERA AVALUACIÓ 
 
3.1. Repàs de categories gramaticals: els verbs. Les perífrasis verbals. 
3.2. Anàlisi de l’oració composta (II): subordinació adjectiva i adverbial. 
3.3. La literatura neoclàssica: lírica, narrativa i teatre. 
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3.4. La literatura romàntica: lírica, narrativa i teatre. 
3.5 .La literatura realista i naturalista: lírica, narrativa i teatre. 
3.6. Estudi d'El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. 
 
 
 
3.2. CONTINGUTS PROCEDIMENTALS 
 
1. Aplicació de les tècniques del comentari de text. 
2. Realització d'esquemes i resums. 
3. Reconeixement del concepte d' oració simple i composta, i anàlisi. 
4. Reconeixement dels elements que intervenen a l' acte de la comunicació. 
5. Identificació de les diferents categories gramaticals. 
6. Diferenciació entre comunicació oral i escrita. 
7. Coneixement dels principals autors de la literatura espanyola dels segles XI al XIX. 
8. Recerca d'informació. 
 
3.3. CONTINGUTS ACTITUDINALS 
 
1. Interès per la lectura de textos literaris. 
2. Valoració de la importància de la utilització correcta de la tècnica del comentari de text. 
3. Respecte pels autors i obres que conformen la història de la literatura castellana. 
4. Valoració de les pròpies creacions i de les dels companys. 
5. Interès per la lectura com a font de coneixement i de plaer. 
6. Valoració de la llengua com a mitjà de comunicació i d'expressió. 
7. Receptivitat, interès i respecte per les intervencions de l'interlocutor. 
8. Interès i esforç per utilitzar adequadament el llenguatge. 
9. Actitud crítica i compromesa davant dels problemes, injustícies i desigualtats socials i             
econòmiques de la nostra època. 
10. Interès per conèixer i utilitzar adequadament els mecanismes de la llengua. 
11. Valoració de la importància dels mitjans de comunicació de masses en la nostra societat. 
12. Actitud crítica i selectiva davant dels missatges dels anomenats mitjans de comunicació. 
 
4. TEMPORALITZACIÓ 
 

La base és el llibre de text de primer de Batxillerat de l'editorial Teide que es divideix en dos                   
toms: Pasaje 1, que es centra en la literatura, i Pasaje 2, sobre llengua castellana. A més, es                  
proporciona material fotocopiat per la professora. 
 
Per a la temporalització per avaluacions es tenen en compte els continguts conceptuals del curs i per                 
tant queda de la següent forma: 
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● 1a avaluació: unitats 1, 2 i 3 i apèndix de mètrica i recursos literaris (literatura) i unitats 1, 2                   
i 3 (llengua) 

● 2a avaluació: unitat 4 (literatura) i unitats 4-11 (llengua) 
● 3a avaluació: unitats 5 i 6 (literatura) i unitats 11 i 12 (llengua) 

 
 
No es tractaran tots els apartats de les diferents unitats temàtiques, sinó que prioritzarem segons les                
possibilitats i necessitats del nostre alumnat. 

 
5. ENFOCAMENTS METODOLÒGICS 
 

Pel que fa a la metodologia, cada unitat ha de contenir els següents tipus d'activitats (si                
aquestes ho permeten): 

 
a) Avaluació dels coneixements inicials ( ja sigui oralment o per escrit), per determinar què sap o                 
recorda l'alumne sobre el tema en qüestió. 
 
b) Recerca i processament d’informació. 
 
c) Elaboració d'esquemes, resums, guions, etc. 
 
d) Redacció de textos, aplicant les eines de què disposa l’alumne. 
 
e) Reconeixement i comentari del contingut ideològic del llenguatge (social, sexista, racial, etc.). 
 
f) Demostració d’adquisició de conceptes i competències, a través de proves o treballs. 
 
g) Lectura en veu alta de textos literaris. 
 
h) Síntesi i relació de tots els continguts impartits (seqüenciació i relació amb unitats anteriors i                
posteriors). 
 
i) Comentaris de text, lingüístic i literari. 
 
j) Treball sobre el text: canvis d'ordre, transformacions, reduccions, ampliacions, etc. dels textos i              
de les seves parts. 
 
S’insistirà en la utilització de materials diferents per l’elaboració de les activitats destinades al              
procés d'aprenentatge de l'alumne (audiovisuals, textuals, de creació del propi alumne, que integren             
diferents nivells de llengua, consultes bibliogràfiques dins i fora de l'aula, etc.). A més, s'intentarà               
potenciar l'expressió oral. 
 
Un altre aspecte metodològic que vertebrarà el desenvolupament de l'àrea, i que convé distingir de               
la resta, és la lectura d’una obra literària cada trimestre sobre la qual es realitzarà una prova. 
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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. Així doncs, l’alumnat realitzarà tasques               
mitjançant Google Classroom per tal d’assolir i revisar els continguts. 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.  
 

 
5.1. MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 
 

Pel que fa al desenvolupament de les activitats de l' àrea s’utilitzaran diferents recursos              
didàctics: 

 
a) Textos orals i escrits: 
-per al professor: lingüístics, didàctics, literaris, informatius, etc. 
-per als alumnes: llibres de text i obres de lectura. La lectura obligatòria del curs actual és El                  
lazarillo de Tormes (primera avaluació) i a les altres avaluacions es farà una selecció de texts                
representatius del moviment literari que s’estudiï. També és possible fer lectures de caràcter             
voluntari per pujar la nota de cada trimestre. 
 
b) Materials audiovisuals: Serviran per transmetre la producció de missatges elaborats pels alumnes             
o aliens, amb la finalitat d’analitzar dits missatges, la seva intencionalitat, competència            
comunicativa dels emissors. També utilitzarem determinades pàgines web per il·lustrar els diferents            
períodes literaris objecte d'estudi durant aquest curs. 
 
c) Fotocòpies que completaran la informació del llibre de text dels alumnes. 
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d) Biblioteca del centre: Enguany no es podrà emprar pels alumnes com aula d’estudi, consulta i                
reflexió. Per tant, si necessiten qualque llibre, serà proporcionat pel professor.  
 
e) Google Classroom i Google Meet. La primera eina TIC ens permetrà compartir material amb               
l’alumnat i enviar tasques per a fer a casa, i la segona per fer videoconferència amb l’alumnat. 
 
 
 
 
6. AVALUACIÓ 
 
6.1. CRITERIS  I ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLES 
 
BLOC 1 
 
1. Exposar oralment un tema especialitzat amb rigor i claredat, documentar-se en fonts diverses,              

organitzar la informació mitjançant esquemes, seguir un ordre preestablert i utilitzar les            
tècniques d’exposició oral i les tecnologies de la informació i la comunicació. 

1.1. Fa exposicions orals sobre temes especialitzats, consulta fonts d’informació diversa, utilitza les             
tecnologies de la informació i segueix un ordre prèviament establert. 

1.2. S’expressa oralment amb fluïdesa, amb l’entonació, el to, timbre i velocitat adequats a les               
condicions de la situació comunicativa. 

1.3. Ajusta la seva expressió verbal a les condicions de la situació comunicativa: tema, àmbit               
discursiu, tipus de destinatari, etc., n’empra un lèxic precís i especialitzat i evita l’ús de               
col·loquialismes, falques i paraules comodí. 

1.4. Avalua les seves pròpies presentacions orals i les dels companys, detecta les dificultats              
estructurals i expressives i dissenya estratègies per millorar les seves pràctiques orals i             
progressar en l’aprenentatge autònom. 

 
2. Sintetitzar per escrit el contingut de textos orals de caràcter expositiu i argumentatiu sobre temes                

especialitzats, conferències, classes, xerrades, videoconferències,… discriminar la informació        
rellevant i accessòria i utilitzar l’escolta activa com un mitjà d’adquisició de coneixements. 

2.1. Sintetitza per escrit textos orals de caràcter expositiu, de temes especialitzats i propis de l’àmbit                
acadèmic, i discrimina la informació rellevant. 

2.2. Reconeix les diferents formes d’organització del contingut en una exposició oral sobre un tema               
especialitzat propi de l’àmbit acadèmic o de divulgació científica i cultural, analitza els recursos              
verbals i no verbals emprats per l’emissor i els valora en funció dels elements de la situació                 
comunicativa. 

2.3. Escolta de manera activa, pren notes, i planteja preguntes amb la intenció d’aclarir idees que no                 
ha comprès en una exposició oral. 
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3. Extreure informació de textos orals i audiovisuals dels mitjans de comunicació, reconèixer la              
intenció comunicativa, el tema, l’estructura del contingut, identificar-ne els trets propis del            
gènere periodístic, els recursos verbals i no verbals emprats i valorar-ne críticament la forma i el                
contingut. 

3.1. Reconeix els trets propis dels principals gèneres informatius i d’opinió procedents dels mitjans              
de comunicació social. 

3.2. Analitza els recursos verbals i no verbals utilitzats per l’emissor d’un text periodístic oral o                
audiovisual i en valora críticament la forma i el contingut. 

 
 

 
BLOC 2 

 
1. Desenvolupar per escrit un tema del currículum amb rigor, claredat i correcció ortogràfica i               
gramatical, mitjançant l’ús de diferents estructures expositives (comparació, problema-solució,         
enumeració, causa-conseqüència, ordenació cronològica...), i utilitzar els recursos expressius         
adequats a les condicions de la situació comunicativa. 
1.1. Desenvolupa per escrit un tema del currículum amb rigor, claredat i correcció ortogràfica i               
gramatical. 
1.2. Ajusta la seva expressió verbal a les condicions de la situació comunicativa: tema, àmbit               
discursiu, tipus de destinatari, etc. mitjançant l’ús d’un lèxic precís i especialitzat i evita l’ús de                
col·loquialismes, falques i paraules comodí. 
1.3. Avalua les seves pròpies produccions escrites i les dels companys, reconeix les dificultats              
estructurals i expressives i dissenya estratègies per millorar-ne la redacció i avançar en             
l’aprenentatge autònom. 
 
2. Sintetitzar el contingut de textos expositius i argumentatius de tema especialitzat i discriminar la               
informació rellevant i accessòria i utilitzar la lectura com un mitjà d’adquisició de coneixements. 
2.1. Comprèn textos escrits de caràcter expositiu de tema especialitzat, propis de l’àmbit acadèmic              
o de divulgació científica i cultural, hi  identifica el tema i l’estructura. 
2.2. Sintetitza textos de caràcter expositiu, de tema especialitzat, propis de l’àmbit acadèmic, i              
distingeix les idees principals i secundàries. 
2.3. Analitza els recursos verbals i no verbals presents en un text expositiu de tema especialitzat i                 
els valora en funció dels elements de la situació comunicativa: intenció comunicativa de l’autor,              
tema i gènere textual. 
 
 
3. Llegir, comprendre i interpretar textos periodístics i publicitaris de caràcter informatiu i d’opinió,              
reconèixer la intenció comunicativa, identificar els trets propis del gènere, els recursos verbals i no               
verbals emprats i valorar-ne de manera crítica la forma i el contingut. 

9 

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 
 

3.1. Resumeix el contingut de textos periodístics escrits informatius i d’opinió, discriminant la             
informació rellevant, reconeixent el tema i l’estructura del text i valorant de forma crítica la seva                
forma i el seu contingut. 
3.2. Interpreta diversos anuncis impresos, hi identifica la informació i la persuasió, reconeix els              
elements que utilitza l’emissor per seduir el receptor, en valora críticament la forma i el contingut i                 
rebutja les idees discriminatòries. 
 
 
4. Fer treballs d’investigació sobre temes del currículum o de l’actualitat social, científica o              
cultural, planificar-ne la realització, obtenir la informació de fonts diverses i utilitzar les tecnologies              
de la informació i la comunicació per a la seva realització, avaluació i millora. 
 
 
 
4.1. Fa treballs d’investigació planificant la seva realització, en fixa els seus propis objectius,              
n’organitza la informació en funció d’un ordre predefinit, en revisa el procés d’escriptura per              
millorar el producte acabat i arriba a conclusions personals. 
4.2. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per documentar-se, consulta fonts              
diverses, n’avalua, en contrasta, en selecciona i organitza la informació rellevant mitjançant fitxes             
resum. 
4.3. Respecta les normes de presentació de treballs escrits: organització en epígrafs, procediments             
de citació, notes a peu de pàgines, bibliografia. 
4.4. Usa les tecnologies de la informació i la comunicació per a la realització, l’avaluació i la                 
millora de textos escrits propis i aliens. 
 
 
BLOC 3 
 
1. Aplicar sistemàticament els coneixements sobre les diferents categories gramaticals en la            
realització, l’autoavaluació i la millora dels textos orals i escrits, prenent consciència de la              
importància del coneixement gramatical per a l’ús correcte de la llengua. 
1.1. Revisa i millora textos orals i escrits propis i aliens, en reconeix i explica incorreccions de                 
concordança, règim verbal, ambigüitats semàntiques, etc. 
1.2. Utilitza la terminologia gramatical adequada per a l’explicació lingüística dels textos. 
 
2. Reconèixer i identificar els trets característics de les categories gramaticals: substantiu, adjectiu,             
verb, pronoms, articles i determinants, i explicar-ne els usos i valors en els textos. 
2.1. Identifica i explica els usos i valors del substantiu en un text, el relaciona amb la intenció                  
comunicativa de l’emissor i tipologia textual seleccionada, així com amb altres components de la              
situació comunicativa: audiència i context. 
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2.2. Reconeix i explica els usos i valors de l’adjectiu en un text, el relaciona amb la intenció                  
comunicativa de l’emissor i tipologia textual seleccionada, així com amb altres components de la              
situació comunicativa: audiència i context. 
2.3. Distingeix i explica els usos i valors del verb en un text, el relaciona amb la intenció                  
comunicativa de l’emissor i tipologia textual seleccionada, així com amb altres components de la              
situació comunicativa: audiència i context. 
2.4. Coneix i explica els usos i valors dels pronoms en un text, el relaciona amb la intenció                  
comunicativa de l’emissor i la tipologia textual seleccionada, així com amb altres components de la               
situació comunicativa: audiència i context. 
2.5. Identifica i explica els usos i valors de l’article determinat i indeterminat i de tot tipus de                  
determinants, relaciona la seva presència o absència amb la intenció comunicativa de l’emissor i la               
tipologia textual seleccionada, així com amb altres components de la situació comunicativa:            
audiència i context. 
 
 
 
 
3. Aplicar progressivament els coneixements sobre estructures sintàctiques dels enunciats per a la             
realització, l’autoavaluació i la millora de textos orals i escrits, prenent consciència de la              
importància del coneixement gramatical per a l’ús correcte de la llengua. 
3.1. Reconeix l’estructura sintàctica de l’oració simple, i explica la relació entre els diferents grups               
de paraules. 
3.2. Identifica les oracions actives, passives, impersonals, i mitjanes, i en contrasta les diferències              
entre aquestes en funció de la intenció comunicativa del text en el qual apareixen. 
3.3. Coneix i explica el funcionament de les oracions subordinades substantives en relació amb el               
verb de l’oració principal. 
3.4. Distingeix i explica el funcionament de les oracions subordinades de relatiu i identifica              
l’antecedent al qual modifiquen. 
3.5. Enriqueix els seus textos orals i escrits, hi incorpora progressivament estructures sintàctiques             
variades i aplica els coneixements adquirits per a la revisió i millora d’aquests textos. 
 
 
4. Reconèixer els trets propis de les diferents tipologies textuals, identificar la seva estructura i els                
trets lingüístics més importants en relació amb la intenció comunicativa.  
4.1. Reconeix i explica els trets estructurals i lingüístics dels textos narratius, descriptius, expositius              
i argumentatius. 
4.2. Analitza i explica els trets formals d’un text en els plans morfosintàctic, lèxic-semàntic i               
pragmàtic-textual, relaciona el seu ús amb la intenció comunicativa de l’emissor i la resta de               
condicions de la situació comunicativa. 
 
5. Aplicar els coneixements adquirits per a l’elaboració de discursos orals o escrits amb adequada               
coherència i cohesió. 
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5.1. Incorpora els diferents procediments de cohesió textual a la seva pròpia producció oral i escrita. 
5.2. Identifica, analitza i interpreta les formes gramaticals que fan referència al context temporal i               
espacial i als participants en la comunicació. 
5.3. Valora els recursos expressius emprats per l’emissor d’un text en funció de la seva intenció                
comunicativa i de la resta dels elements de la situació comunicativa, diferencia i explica les               
marques d’objectivitat i de subjectivitat i els diferents procediments gramaticals d’inclusió de            
l’emissor en el text. 
 
6. Conèixer i emprar fonts d’informació impresa o digital per resoldre dubtes sobre l’ús correcte de                
la llengua i avançar en l’aprenentatge autònom. 
6.1. Coneix i consulta fonts d’informació impresa o digital per resoldre dubtes sobre l’ús correcte de                
la llengua i per avançar en l’aprenentatge autònom. 
 
7. Conèixer l’origen i evolució de les diferents llengües d’Espanya i les seves principals varietats               
dialectals, reconèixer i explicar els seus trets característics en manifestacions orals i escrites i              
valorar la diversitat lingüística com a part del patrimoni cultural del nostre país. 
 
 
7.1. Explica, a partir d’un text, l’origen i evolució de les llengües d’Espanya, així com les seves                 
principals varietats dialectals i valora la diversitat lingüística com a part del nostre patrimoni              
cultural. 
8. Reconèixer els diversos usos socials i funcionals de la llengua, mostrar interès per ampliar el seu                 
propi repertori verbal i evitar els prejudicis i estereotips lingüístics. 
8.1. Selecciona el lèxic i les expressions adequades en contextos comunicatius que exigeixen un ús               
formal de la llengua, i evita l’ús de col·loquialismes, imprecisions o expressions clixés. 
8.2. Explica, a partir dels textos, la influència del medi social en l’ús de la llengua i identifica i                   
rebutja els estereotips lingüístics que suposen una valoració pejorativa cap als usuaris de la llengua. 
 
BLOC 4 
 
1. Dur a terme l’estudi de les obres més representatives de la literatura espanyola des de l’edat                 
mitjana fins al segle XIX a través de la lectura i l’anàlisi de fragments o obres completes                 
significatives. 
1.1. Llegeix i analitza fragments i obres significatives de l’edat mitjana al segle XIX.  
 
2. Llegir i analitzar fragments o obres completes significatives des de l’edat mitjana al segle XIX,                
identificar les seves característiques temàtiques i formals, relacionar-les amb el context, el            
moviment, el gènere a què pertany i l’obra de l’autor i constatar l’evolució històrica de temes i                 
formes. 
2.1. Identifica les característiques temàtiques i formals, les relaciona amb el context, moviment i              
gènere a què pertany i l’obra de l’autor. 
2.2. Compara textos de diferents èpoques i constata l’evolució de temes i formes. 
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3. Interpretar críticament fragments o obres significatives des de l’edat mitjana al segle XIX,              
detectant les idees que manifesten la relació de l’obra amb el seu context històric, artístic i cultural. 
3.1. Interpreta críticament fragments o obres significatives des de l’edat mitjana fins al segle. 
3.2. Detecta les idees que manifesten la relació de l’obra amb el seu context històric, artístic i                 
cultural. 
 
4. Planificar i elaborar treballs d’investigació escrits o presentacions sobre temes, obres o autors de               
la literatura des de l’edat mitjana fins al segle XIX, obtenir-ne la informació de fonts diverses i                 
aportar un judici crític personal i argumentat amb rigor. 
4.1. Planifica l’elaboració de treballs d’investigació escrits o presentacions sobre temes, obres o             
autors de la literatura des de l’edat mitjana fins al segle XIX. 
4.2. Obté la informació de fonts diverses. 
4.3. Argumenta amb rigor el seu propi judici crític. 
 
Aquests criteris es completaran amb altres comuns aprovats per tots els departaments que             
representen les diferents àrees, els quals figuren en el PCC del centre. 

 
Aquests són: 
-Comportament i actitud a l'aula. 
-Activitat pràctica desenvolupada dins de cada àrea, individualment o en grup. 
 
 
-Rendiment de les proves d'avaluació. 
-Disposició a classe del material de treball/feina. 
-Presentació formal de treballs/feines (organització, cal·ligrafia, etc.) en les dates fixades. 
-Es qualificarà l'ortografia penalitzant cada falta comesa amb 0'25 punts menys sobre la nota final               
de qualsevol prova o exercici. També es tindran en compte els barbarismes i incorreccions              
expressives, i el seu ús reiterat podrà condicionar la nota final del trimestre o del curs. 
-Activitats d'aprenentatge fora de l'aula. 
-Puntualitat i assistència a classe. 
 
Als nostres alumnes se'ls lliurarà a la seva classe de Google Classroom una còpia de la presentació                 
del curs, resumida en un full, on els informarem sobre tres aspectes bàsics: el temari, les lectures                 
(llistat de llibres i forma de treballar-los) i els criteris d'avaluació. 
 

 
6.2. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 
 

L'avaluació estarà integrada a les diverses activitats d'ensenyament i aprenentatge realitzades           
per l'alumnat al llarg del curs. Considerem convenient diversificar les proves; així evitem que              
atenguin només els aspectes purament memorístics o als més fàcilment quantificables. 
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És important que els alumnes adquireixin la capacitat d'autoavaluar-se, de valorar adequadament els             
seus assoliments i dificultats fent-se responsables del seu propi procés. 

 
En aquest apartat detallarem els procediments que utilitzarem per valorar els criteris abans             
citats/esmentats: 

 
a) Proves específiques dels continguts de llengua i literatura. 
b) Proves i treballs de les lectures obligatòries. 
 
L'ortografia i l'expressió continuen sent un pilar bàsic de la nostra assignatura; per tant, les               
treballarem de la següent manera: 

 
a) S' informarà l'alumne del seu nivell ortogràfic a cadascun dels textos escrits que se li corregeixin,                 
utilitzant notes explicatives sobre les seves deficiències, progressos, etc. 
b) Quant a l'expressió escrita, s'avaluaran els barbarismes i incorreccions expressives, fruit del             
contacte entre el català i el castellà, i el seu ús reiterat i no corregit per part de l'alumne podrà                    
afectar i condicionar negativament la seva nota final d'ortografia. 
c) Com a mesures de reforç i recuperació una vegada detectats aquells casos greus d'errades               
ortogràfiques, es proposarà a l'alumne l'ús d'un manual de correcció ortogràfica. 
d) L'ortografia i l'expressió escrita seran avaluades junt amb les proves de continguts, tenint en               
compte que per cada incorrecció gramatical i ortogràfica es descomptaran 0'25 punts de la nota               
final. 
 
 
6.3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 
La nota final de cada trimestre s’obtindrà a partir dels següents percentatges: 

 
-80% de la nota mitjana de totes les proves escrites (continguts de llengua i literatura, comentari de                 
text , lectures obligatòries...). 
-15% dels treballs i tasques dels alumnes, també s’inclouen les tasques del Google Classroom.  
-5% de l'actitud i participació de l'alumne. 
 
La participació a les activitats diàries i les lectures voluntàries es valoraran positivament a l'hora de                
treure la nota mitjana del final del trimestre. Per aprovar l'avaluació l'alumne ha d'obtenir una               
mitjana igual o superior a 5. 

 
 
6.4. RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA 
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Durant el curs, es faran recuperacions de la matèria de les avaluacions suspeses abans de               
final de curs. 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.  

 
A més, al mes de setembre es farà la recuperació de la matèria suspesa al mes de juny. 

 
 
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 de les tasques entregades en línia i dels quaderns individuals dels alumnes de              

forma periòdica. 
- Exposicions oral o petites representacions, recolzades amb diferents suports, musicals,          

audiovisuals (digitals o no). 
 
Les eines que es faran servir són les següents: 
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Eines d’avaluació Marca amb una x 

Rúbriques X 

Carpeta d’aprenentatge  

Mapes mentals X 

Rutines de pensament  

Diari de camp  

Portafoli X 

Coavaluació X 

Qüestionaris X 

Altres (especifica)  
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7. MESURES DE REFORÇ I SUPORT 
 

Es duran a terme activitats amb diferents grau de complexitat per donar atenció a la               
diversitat. Entre les activitats programades cal destacar: 

A) L’avaluació inicial per constatar el nivell dels alumnes, 
B) 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 (videos,            
esquemes, imatges, petits projectes, treball cooperatiu, mapes conceptuals, portafolis,...).  

 
  
8. SORTIDES DIDÀCTIQUES, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I PROJECTES       
INTERDISCIPLINARS 
 

A cada curs escolar des del departament es programen una sèrie d'activitats (assistir a alguna               
representació teatral o projecció cinematogràfica, sempre que estiguin relacionades amb obres o            
autors literaris, muntatge d'alguna obra teatral o recital poètic, 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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