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 PROGRAMACIÓ DE L'ÀREA DE 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
CURS:20/21  

  
SEGON DE BATXILLERAT  

 
Professora que la imparteix: Luisa Rosselló Castillo 
 
1. Competències clau associades a la vostra matèria 
 

 
2. Objectius 
 
1. Emprar sempre, tant el professorat com l’alumnat, la llengua catalana a nivell oral i escrit d’acord                
amb la normativa i el Projecte Lingüístic de Centre sempre que no sigui en l’assignatura de Llengua                 
Castellana i la seva Literatura. 
2. Comprendre i crear missatges orals i escrits en llengua castellana 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. 
3. Fer un ús correcte de les normes que regulen l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic. 
4. Conèixer la realitat plurilingüe i multicultural del món d’avui, posant especial atenció a les Illes               
Balears, a l’Estat espanyol i a Europa, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística al món                    
com una riquesa cultural i personal. 
5. Emprar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre informació per               
produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència. 
6. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i              
d’ús de la llengua i participar activament en el control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres. 
7. Conèixer les característiques generals dels períodes més representatius de la literatura castellana,            
com també saber-ne contextualitzar els autors i les obres més destacades. 
8. Analitzar i comentar, des del punt de vista formal i del contingut, textos en prosa i en vers de                   
qualsevol tipologia i fer de la lectura una forma d’enriquiment personal i d’obertura al món. 
9. Valorar la importància d’usar el registre lingüístic adequat a cada situació comunicativa. 
10. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...) per afavorir           
l’aprenentatge i optimitzar l’estudi. 
 
3. Continguts 
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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 

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR 

Continguts 
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                 DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS EN UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
PRIMERA PART: CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS, COMENTARI DE TEXT I EXPRESSIÓ ESCRITA 
 
UNIDAD 1: MORFOLOGÍA, SEMÁNTICA Y SINTAXIS. 
1.1. El componente léxico: 
-La palabra, 
-Préstamos léxicos, arcaísmos y neologísmos 
1.2. Niveles de expresión léxica 
-Código elaborado y código restringido 
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La comunicació oral no espontània en l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i empresarial. La             
seva caracterització. 
Comprensió i producció de textos orals procedents dels mitjans de comunicació social: gèneres             
informatius i d’opinió. La publicitat. 
Presentació oral: planificació, documentació, avaluació i millora. 

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE 

Continguts 

La comunicació escrita en l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i empresarial. Elements. Gèneres            
textuals. 
Anàlisi i comentari de textos escrits de l’àmbit acadèmic. 
Planificació, realització, revisió i millora de textos escrits de diferents àmbits socials i acadèmics. 

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

Continguts 

La paraula 
Anàlisi i explicació del lèxic castellà i dels procediments de formació. 
L’adverbi. Tipologia i valors gramaticals. 
Les preposicions, conjuncions i interjeccions. Tipologia i valors gramaticals. 
Observació, reflexió i explicació del significat de les paraules. Denotació i connotació. 
Les relacions gramaticals 
Observació, reflexió i explicació de les estructures sintàctiques simples i complexes. Connexions            
lògiques i semàntiques en els textos. 
El discurs 
Normes ortogràfiques i gramaticals. 
Observació, reflexió i explicació de les diferents formes d’organització textual de textos procedents de              
diferents àmbits. La intertextualitat. 
Identificació i ús dels recursos expressius que marquen l’objectivitat i la subjectivitat. 
Observació, reflexió i explicació de la dixi temporal, espacial i personal. 
Les varietats de la llengua 
Coneixement i explicació de l’espanyol actual. L’espanyol a la xarxa. La situació de l’espanyol al món.                
L’espanyol d’Amèrica. 
 

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA 

Continguts 

Estudi de les obres més representatives de la literatura espanyola del segle XX fins als nostres dies. 
Anàlisi de fragments o obres completes significatives del segle XX fins als nostres dies. 
Interpretació crítica de fragments o obres completes significatives del segle XX fins als nostres dies. 
Planificació i elaboració de treballs acadèmics escrits o presentacions sobre temes, obres o autors de               
la literatura del segle XX fins als nostres dies. 
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-Nivel coloquial. Nivel culto. Nivel jergal. Nivel vulgar. 
1.3. El componente semántico. 
-Fenómenos semánticos: sinonimia, antonimia. Hipónimos e hiperónimos. 
-Organización semántica. Semas y campos semánticos. 
-Campo léxico y campo asociativo. 
-Denotación y connotación. 
-Los rasgos lingüísticos de la objetividad y la subjetividad. 
-Los cambios semánticos. Tipos de cambios semánticos. 
1.4. El componente morfosintáctico 
-Repaso de las categorías gramaticales variables (sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo) y            
de las invariables (adverbio, preposición, nexo, conjunción, interjección) 
-Análisis morfológico de la palabra. Conceptos de monema, morfema, lexema, morfema flexivo, morfema             
derivativo, prefijo, sufijo e interfijo.Los morfemes apreciativos. 
-Tipos de palabras según sus componentes morfológicos: palabras simples, derivadas, compuestas y            
parasintéticas. Los elementos compostivos. 
-Repaso del análisis sintáctico de la oración simple. Repaso de los conceptos de sintagma y de función. Los                  
tipos de sintagmas. Las funciones: sujeto, predicado, atributo, complemento directo, complemento indirecto,            
complemento de régimen verbal, complemento predicativo, complemento circunstancial y complemento          
agente. Los valores del se. Las perífrasis verbales. Las locuciones (sustantivas, adjetivas, adverbiales,             
verbales y preposicionales). 
-Repaso de la oración compuesta. Los conceptos de coordinación, yuxtaposición y subordinación. Las             
oraciones subordinadas sustantivas (introducidas por conjunción que, de infinitivo, interrogativas indirectas).           
Las oraciones subordinadas adjetivas (de relativo especificativas y explicativas, de participio). Las oraciones             
subordinadas adjetivas sustantivadas. Las oraciones subordinadas adverbiales (temporales, causales, lugar,          
condicionales, explicativas...) Las oraciones comparativas. 
 
 UNIDAD 2: EL COMENTARIO CRÍTICO (I) Y  LA EXPRESIÓN ESCRITA. 
2.1.-La distinción entre tipología textual y modalidad discursiva. Definición de algunas tipologías            
textuales y modalidades discursivas. 
2.2.-Los textos argumentativos: teoría y práctica. 

2.2.1.-El marco teórico:  
● El concepto de texto argumentativo. 

● ¿Estructura inductiva o deductiva? Consejos prácticos de cara a la redacción. 

● La estructura de los textos argumentativos. 

● Tipos de argumentos 

● Las falacias. 

● Las características lingüísticas de los textos argumentativos 

 
2.2.2.-La expresión escrita: la redacción de los textos argumentativos 

*Coherencia y cohesión, ¿qué significa? 
* Claves para la redacción de la tesis. 
* ¿Cómo redactar un buen párrafo argumentativo? La efectividad de los diferentes tipos de              

argumentos. 
* La contraargumentación y su refutación. 
* ¿En qué consiste una buena conclusión? 
* Los marcadores textuales de tipo ordenadores y de tipo lógico (principalmente los             

ejemplificadores, causales, de adición, consecutivos y los de oposición u objeción). Marcadores textuales             
para recapitular. 

* Entre la objetividad y la subjetividad: rasgos lingüísticos clave a la hora de redactar un                
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texto argumentativo. 
 
 
UNIDAD 3: EL COMENTARIO CRÍTICO (II). 
 
3.1. ¿Qué es el comentario crítico de un texto?  
 
3.2. El resumen y el tema. 
 
3.3. Los textos según su función: cómo analizar las modalidades textuales de un texto: cómo analizar la                 
tipología principal y la secundaria que aparecen en un texto.  

3.3.1.- La modalidad expositiva 
3.3.2.- La modalidad argumentativa (repaso de la unidad 2) 
3.3.3.- La modalidad descriptiva 

3.3.4.- La modalidad narrativa 
3.3.5.- La modalidad dialogal 

3.4 Los textos según su ámbito comunicativo: cómo analizar a qué tipología textual pertenece un texto.  
3.4.1.- Los textos periodísticos. Tipología de los textos periodísticos: los subgéneros informativos y             

los subgéneros de opinión. Rasgos comunicativos de los textos periodísticos. Rasgos lingüísticos.  
3.4.2.- Los textos literarios. Tipología de los textos literarios: principales rasgos de los tres              

subgéneros. Rasgos comunicativos de los subgéneros literarios. El lenguaje literario. 
3.4.3.-Los textos humanísticos. Rasgos comunicativos de los textos humanísticos. Rasgos          

lingüísticos de los textos humanísticos. El lenguaje doctrinal y especulativo. 
3.4.4.- Los textos científicos y técnicos, Rasgos comunicativos de los textos científico o técnicos.              

Rasgos lingüísticos. La creación de la terminología científica. 
 
 
                           SEGONA PART: CONEIXEMENTS D’HISTÒRIA DE LA LITERATURA. 

 
*Cada bloque empieza con una contextualización socio-histórica y cultural que es común a todos los               
temas de ese bloque y que se hace como introducción. 
 
BLOQUE 1:  Poesía de fin de siglo: Modernismo y 98  
Tema 1:  La poesía del Modernismo 
Tema 2:  La poesía del Grupo del 98 
Tema 3:  Comparación de la poesía del Modernismo y del Grupo del 98 
Tema 4:  Antonio Machado 
BLOQUE 2: Narrativa de fin de siglo: Grupo del 98  
Tema 5:  Contextualización del Grupo del 98 y consecuencias literarias de su momento 
histórico 
Tema 6: Características de la narrativa del grupo del 98 
Tema 7:  Figura y obra de algún autor representativo del Grupo o Generación del 98. (Unamuno) 
BLOQUE 3:  Las vanguardias  
Tema 8:  Principales movimientos de vanguardia europeos 
Tema 9:  Principales movimientos de vanguardia propiamente hispánicos 
Tema 10:  Ramón Gómez de la Serna 
BLOQUE 4: El Grupo poético del 27  
Tema 11:  Principales características del Grupo del 27 
Tema 12: Principales etapas del Grupo del 27 
Tema 13: Figura y obra de algún autor representativo de la Generación del 27. (Rafael Alberti) 
BLOQUE 5: El teatro hasta 1936 
 Tema 14: El teatro comercial 
Tema 15: El teatro renovador 
Tema 16: El teatro de Ramón Mª del Valle-Inclán 
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Tema 17: El teatro de Federico García Lorca 
BLOQUE 6: La poesía de los años 40 y 50  
Tema 18:  La poesía arraigada 
Tema 19:  La poesía desarraigada 
Tema 20:  Comparación de la poesía arraigada y la poesía desarraigada 
Tema 21:  La poesía social 
BLOQUE 7: Narrativa de los años 40 y 50  
Tema 22:  La narrativa de los años 40 
Tema 23: La narrativa de los años 50 
Tema 24: Camilo José Cela. Explicación de alguna obra representativa (La colmena) 
BLOQUE 8: La poesía de los 60 (Grupo poético de los 50 o Generación de Medio Siglo) 
Tema 25:  Principales características del grupo de los 50 
Tema 26: Jaime Gil de Biedma 
BLOQUE 9: La renovación narrativa en los años 60  
Tema 27: La renovación narrativa en los años 60 
BLOQUE 10: El teatro desde 1940 a 1970  
Tema 28: El teatro de los años 40 
Tema 29:  El teatro de los años 50 
Tema 21: El teatro a partir de los años 60 
BLOQUE 11: Tendencias poéticas a partir de 1970  
Tema 22: Los Novísimos 
Tema 23: Tendencias poéticas a partir de 1975  
BLOQUE 12: Tendencias narrativas a partir de los 70  
Tema 24: Tendencias narrativas a partir de los 70 
BLOQUE 13: Narrativa hispanoamericana: el realismo mágico  
Tema 25: Narrativa hispanoamericana: el realismo mágico 
Tema 26: Explicación de alguna obra representativa (Cien años de soledad) 

 
4. Temporalització 
1a avaluació: Primera part: Unitats 1 i 2, apartats 3.1 i 3.2 de la unitat 3. 
2a avaluació: Primera part: unitat 3 (a partir del punt 3.4), exercicis pràctics de les unitats 1 i 2 de la primera                      
part. Segona Part: temes de l’1 al 21, ambdós inclosos. 
3a avaluació: Repàs de la primera part. Exercicis pràctics sobre la primera part. Segona part: del tema 21 al                   
26 ambdós inclosos. 
Sempre i quan sigui possible, s’intentarà avançar el màxim possible en aquells continguts que              
requereixen un seguiment amb exercicis pràctics. Així doncs, en cas que sigui possible, s’intentarà              
avançar en la part del bloc de llengua (si les circumstàncies sanitàries empitjoren i encara hi ha                 
presencialitat es contempla començar l’oració composta de sintaxis abans del segon trimestre per             
tal de poder tenir un millor seguiment del exercicis pràctics), el bloc de comentari crític (en aquest                 
cas, es donaria prioritat a explicar les tipologies literària i periodística amb profunditat en lloc de                
començar el bloc de literatura i fer qualque pràctica ja que la correcció a classe i posada en comú és                    
important) i el bloc d’expressió escrita (començar exercicis curts de redacció parcial, la correcció              
dels quals és important que es faci de manera conjunta a classe, abans de les vacances de Nadal).                  
D’aquesta manera, es desplaçaria la part més teòrica i fàcil de seguir de manera autònoma, que és la                  
de literatura, si s’hagués de passar a un model d’educació no presencial. 
 
5. Enfocaments metodològics 
 
a) Activitats per valorar els coneixements inicials (ja sigui oralment o per escrit), per determinar què sap o                  
recorda l'alumne sobre el tema en qüestió. 
b) Activitats que impliquin recerca d'informació. 
c) Activitats que suposin elaboració d'esquemes, resums, guions... 
d) Activitats procedimentals per desenvolupar les destreses de l'alumne, centrades en l' expressió escrita. 
e) Activitats d'interpretació del contingut ideològic del llenguatge (social, sexista, racial, etc.). 
f) Activitats d'identificació i d'aplicació de conceptes adquirits. 
g) 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. 
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h)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 immediata, així com d’altres que impliquin               
reflexió sobre el canvi social en diferents àmbits: . 
i) Producció de textos oral i escrits, de tipus argumentatiu. 
h) Activitats d'expressió oral o escrita en les quals s'analitzin els problemes que sorgeixen del contacte entre                 
el català i el castellà. 
i) Activitats de globalització i interrelació de tots els continguts impartits (seqüenciació i relació amb unitats                
anteriors i posteriors). 
j) Activitats per distingir les parts d'un text i les idees principals i secundàries. 
k) Activitats de lectura de textos curts dels quals se n’ha de fer el resum i redactar el tema. 
k) Activitats centrades en la redacció d’una justificació i anàlisi de la tipologia i modalitats textuals que                 
apareixen en diferents tipus de textos. 
 
S'insistirà en la utilització de materials diferents per l'elaboració de dites 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.). 
 
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. 

 
 
6. Avaluació 
6.1. Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables 
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Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables (BLOC 1) 

1. Escoltar de forma activa i analitzar textos orals argumentatius i expositius procedents de l’àmbit               
acadèmic, periodístic, professional i empresarial, identificar-ne els trets propis del seu gènere, relacionar els              
aspectes formals del text amb la intenció comunicativa de l’emissor i amb la resta dels factors de la situació                   
comunicativa. 
1.1. Reconeix les diferents formes d’organització del contingut en una argumentació oral, analitza els              
recursos verbals i no verbals emprats per l’emissor i els valora en funció dels elements de la situació                  
comunicativa. 
1.2. Analitzar els recursos verbals i no verbals presents en textos orals argumentatius i expositius               
procedents de l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i empresarial, i relaciona els aspectes formals i              
expressius amb la intenció de l’emissor, el gènere textual i la resta dels elements de la situació                 
comunicativa. 
2. Sintetitzar el contingut de textos expositius i argumentatius orals de l’àmbit acadèmic: conferències i               
taules rodones; diferenciar la informació rellevant i accessòria i utilitzar l’escolta activa com un mitjà               
d’adquisició de coneixements. 
2.1. Sintetitza per escrit el contingut de textos orals argumentatius i expositius procedents de l’àmbit               
acadèmic, periodístic, professional o empresarial i discrimina la informació rellevant. 
3. Extreure informació de textos orals periodístics i publicitaris procedents dels mitjans de comunicació              
social, reconèixer la intenció comunicativa, el tema, l’estructura del contingut, identificar els trets propis del               
gènere periodístic, els recursos verbals i no verbals utilitzats i valorar-ne de forma crítica la forma i el                  
contingut. 
3.1. Interpreta diversos anuncis sonors i audiovisuals, 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 una presentació acadèmica oral sobre un tema discutit, contraposar els punts de vista enfrontats,                
defensar una opinió personal amb arguments convincents i utilitzar les tecnologies de la informació i la                
comunicació per a la seva realització, avaluació i millora. 
4.1. Planifica, duu a terme i avalua presentacions acadèmiques orals de forma individual o en grup sobre un                  
tema polèmic de caràcter acadèmic o de l’actualitat social, científica o cultural, a més d’analitzar actituds                
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enfrontades i defensar una opinió pròpia mitjançant arguments convincents. 
4.2. Recopila informació així com suports audiovisuals o gràfics, consulta fonts d’informació diversa i utilitza               
correctament els procediments de la citació. 
4.3. Classifica i estructura la informació obtinguda i elabora un guió de la presentació. 
4.4. S’expressa oralment amb claredat, precisió i correcció, ajusta la seva actuació verbal i no verbal a les                  
condicions de la situació comunicativa i utilitza els recursos expressius propis del registre formal. 
4.5. Avalua les seves 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. 

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables (BLOC 2) 

 
1. Comprendre i produir textos expositius i argumentatius propis de l’àmbit acadèmic, periodístic,             
professional o empresarial, identificar la intenció de l’emissor, resumir-ne el contingut, diferenciar la idea              
principal i explicar-ne l’organització. 
1.1. Comprèn el sentit global de textos escrits de caràcter expositiu i argumentatiu propis de l’àmbit                
acadèmic, periodístic, professional o empresarial i identificar la intenció comunicativa de l’emissor i la seva               
idea principal. 
1.2. Sintetitza textos de caràcter expositiu i argumentatiu propis de l’àmbit acadèmic, periodístic,             
professional o empresarial, i diferencia les idees principals i les secundàries. 
1.3. Analitza l’estructura de textos expositius i argumentatius procedents de l’àmbit acadèmic, periodístic,             
professional o empresarial i identifica els diferents tipus de connectors i organitzadors de la informació               
textual. 
1.4. Produeix textos expositius i argumentatius propis, usa el registre adequat a la intenció comunicativa,               
organitza els enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les normes ortogràfiques i             
gramaticals. Revisa la seva producció escrita per millorar-la. 
2. Escriure textos expositius i argumentatius propis de l’àmbit acadèmic amb rigor, claredat i correcció,               
emprar arguments adequats i convincents i ajustar-ne l’expressió a la intenció comunicativa i a la resta de                 
les condicions de la situació comunicativa. 
2.1. Desenvolupa per escrit un tema del currículum amb rigor, claredat i correcció ortogràfica i gramatical, a                 
més d’aplicar els coneixements gramaticals i pragmàtics per millorar l’expressió escrita. 
2.2. A les seves produccions escrites ajusta la seva expressió a les condicions de la situació comunicativa                 
(tema, àmbit discursiu, tipus de destinatari, gènere textual...), empra els recursos expressius propis del              
registre formal i evita l’ús de col·loquialismes. 
2.3. Avalua les seves pròpies produccions escrites i les dels companys, reconeix les dificultats estructurals i                
expressives, recorre a obres de consulta tant impreses com digitals per a la seva correcció i dissenya                 
estratègies per millorar-ne la redacció i avançar en l’aprenentatge autònom. 
3. Dur a terme treballs acadèmics individuals o en grup sobre temes polèmics del currículum o de l’actualitat                  
social, científica o cultural i planificar la seva realització, contrastar opinions enfrontades, defensar una              
opinió personal i usar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la seva realització, avaluació i                   
millora. 
3.1. Fa treballs individuals i en grup sobre un tema polèmic del currículum o de l’actualitat social, cultural o                   
científica, en planifica la realització, en fixa els seus propis objectius, contrasta actituds enfrontades i               
organitza i defensa una opinió pròpia mitjançant diferents tipus d’arguments. 
3.2. Empra les tecnologies de la informació i la comunicació per documentar-se, consulta fonts diverses,               
avalua, contrasta, selecciona i organitza la informació rellevant mitjançant fitxes resum. 
3.3. Respecta les normes de presentació de treballs escrits: organització en epígrafs, procediments de              
citació, notes a peu de pàgina, bibliografia... 
4. Analitzar textos escrits argumentatius i expositius propis de l’àmbit acadèmic, periodístic, professional o              
empresarial, identificar els seus trets formals característics i relacionar les seves característiques            
expressives amb la intenció comunicativa i amb la resta dels elements de la situació comunicativa. 
4.1. Descriu els trets morfosintàctics, lexicosemàntics i pragmaticotextuals presents en un text expositiu o              
argumentatiu que procedeix de l’àmbit acadèmic, periodístic, professional o empresarial. Utilitza la            
terminologia gramatical adequada i posa de manifest la seva relació amb la intenció comunicativa de               
l’emissor i amb els trets propis del gènere textual. 
4.2.Identifica, descriu i empra els recursos gramaticals (substitució pronominal, ús reiterat de determinades             
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estructures sintàctiques, correlació temporal…) i lexicosemàntics (substitució per sinònims, hipònims i           
hiperònims, reiteracions lèxiques...) que proporcionen cohesió als textos escrits. 
4.3. Reconeix i explica els diferents procediments de citació (estil directe, estil indirecte o estil indirecte lliure                 
i citació encoberta) presents en textos expositius i argumentatius, i en reconeix la funció en el text. 

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables (BLOC 3) 

1. Reconèixer i explicar el procés de formació de les paraules en espanyol, i aplicar els coneixements                 
adquirits per a la millora, comprensió i enriquiment del vocabulari actiu.1.1. Explica els procediments de               
formació de les paraules diferencia entre arrel i afixos i n’explica el significat. 
1.2. Reconeix i explica la procedència grecollatina de gran part del lèxic espanyol i valora el seu                 
coneixement per a la deducció del significat de paraules desconegudes. 
2. Reconèixer i identificar els trets característics de les categories gramaticals, i explicar-ne els usos i valors                 
en els textos. 
2.1. Identifica i explica els usos i valors de les diferents categories gramaticals, els relaciona amb la intenció                  
comunicativa de l’emissor, amb la tipologia textual seleccionada, així com amb altres components de la               
situació comunicativa: audiència i context. 
2.2. Selecciona el lèxic i la terminologia adequats en contextos comunicatius que exigeixen un ús formal i                 
especialitzat de la llengua, i evita l’ús de col·loquialismes, imprecisions o expressions clixés. 
3. Identificar i explicar els diferents nivells de significat de les paraules o expressions en funció de la intenció                   
comunicativa del discurs oral o escrit en el qual apareixen. 
3.1. Explica amb propietat el significat de paraules o expressions, en diferencia l’ús denotatiu i connotatiu i el                  
relaciona amb la intenció comunicativa de l’emissor. 
3.2. Reconeix, analitza i interpreta les relacions semàntiques entre les paraules (sinonímia, antonímia,             
hiperonímia, polisèmia i homonímia) com a procediment de cohesió textual. 
4. Observar, reflexionar i explicar les diferents estructures sintàctiques d’un text i assenyalar les connexions               
lògiques i semàntiques que s’hi estableixen. 
4.1. Reconeix les diferents estructures sintàctiques i explica la relació funcional i de significat que               
estableixen amb el verb de l’oració principal, a més d’emprar la terminologia gramatical adequada. 
5. Aplicar els coneixements sobre estructures sintàctiques dels enunciats per a la realització, autoavaluació i               
millora de textos orals i escrits, a més de prendre consciència de la importància del coneixement gramatical                 
per a l’ús correcte de la llengua. 
5.1. Enriqueix els seus textos orals i escrits, hi incorpora estructures sintàctiques variades i hi aplica els                 
coneixements adquirits per revisar-los i millorar-los. 
5.2. Aplica els coneixements adquirits sobre les estructures sintàctiques dels enunciats per a la realització,               
autoavaluació i millora dels propis textos orals i escrits, i prendre consciència de la importància del                
coneixement gramatical per a l’ús correcte de la llengua. 
6. Aplicar els coneixements sobre el funcionament de la llengua a la comprensió, anàlisi i comentari de                 
textos de diferent tipus que procedeixen de l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i empresarial, a més               
de relacionar els usos lingüístics (marques d’objectivitat i subjectivitat; referències díctiques temporals,            
espacials i personals i procediments de citació) amb la intenció comunicativa de l’emissor i la resta dels                 
elements de la situació comunicativa. 
6.1. Reconeix, analitza i explica les característiques lingüístiques i els recursos expressius de textos que               
procedeixen de l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i empresarial, relaciona els usos lingüístics amb la              
intenció comunicativa de l’emissor i la resta dels elements de la situació comunicativa i usa l’anàlisi per                 
aprofundir en la comprensió del text. 
6.2. Aplica els coneixements sobre el funcionament de la llengua a la comprensió, anàlisi i comentari de                 
textos de diferent tipus que procedeixen de l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i empresarial,             
relacionant els usos lingüístics (marques d’objectivitat i subjectivitat; referències díctiques temporals,           
espacials i personals i procediments de citació) amb la intenció comunicativa de l’emissor i la resta dels                 
elements de la situació comunicativa. 
6.3. Reconeix i explica els diferents procediments d’inclusió de l’emissor i receptor en el text. 
6.4. Identifica i explica en els textos les referències díctiques, temporals, espacials i personals. 
6.5. Distingeix, explica i empra els diferents procediments de citació. 
6.6. Revisa textos escrits propis i aliens, reconeix i explica les seves incorreccions (concordances, règim               
verbal, ambigüitats sintàctiques, col·loquialismes, etc.) amb criteris gramaticals i terminologia apropiada per            
millorar l’expressió escrita i avançar en l’aprenentatge autònom. 
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6.2. Procediments d'avaluació 
 
Els procediments que utilitzarem per valorar els criteris abans esmentats: 
a) Proves específiques dels continguts de llengua, literatura i comentari de text. 
b) Activitats curtes, exercicis d’expressió escrita o treballs de les lectures voluntàries (s’entenen com a               
tasques de comprovació). 
c) Comentaris de text. 
 
L'ortografia i l'expressió continuen sent un pilar bàsic de l’assignatura; per tant, les treballarem de la següent                 
manera: 
a) S'informarà l'alumne del seu nivell ortogràfic a cada un dels texts 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              
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7. Explicar la forma d’organització interna dels textos expositius i argumentatius. 
7.1. Reconeix, explica i utilitza en textos propis i aliens les diferents formes d’estructurar els textos                
expositius i argumentatius. 
8. Reflexionar sobre la relació entre els processos de producció i recepció d’un text, reconèixer la                
importància que per comprendre’l tenen els coneixements previs adquirits a partir de lectures anteriors que               
s’hi relacionen. 
8.1. Expressa les seves experiències lectores d’obres de diferent tipus, gènere, etc. i les seves experiències                
personals, les relaciona amb el nou text per arribar a comprendre’l i interpretar-lo millor. 
9. Conèixer la situació de l’espanyol al món, els seus orígens històrics i els seus trets característics, i                  
valorar-ne positivament les variants. 
9.1. Coneix la situació actual de la llengua espanyola al món i diferencia els usos específics de la llengua en                    
l’àmbit digital. 
9.2. Coneix els orígens històrics de l’espanyol a Amèrica i les seves principals àrees geogràfiques i identifica                 
en un text oral o escrit alguns dels trets característics i en valora positivament les variants. 

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables (BLOC 4) 

1. Conèixer els aspectes temàtics i formals dels principals moviments literaris del segle XX fins als nostres                 
dies, així com els autors i les obres més significatius. 
1.1. Desenvolupa per escrit amb coherència i correcció les característiques temàtiques i formals dels              
principals moviments del segle XX fins als nostres dies, a més d’esmentar els autors i obres més                 
representatives. 
2. Llegir i analitzar textos literaris representatius de la història de la literatura del segle XX fins als nostres                   
dies, identificar les característiques temàtiques i formals i 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. Analitza fragments literaris, o si és el cas obres completes, del segle XX fins als nostres dies,                  
relacionant el contingut i les formes d’expressió amb la trajectòria i l’estil de l’autor, el gènere i el moviment                   
literari a què pertany. 
2.2. Compara textos de diferents èpoques i descriu l’evolució de temes i formes. 
3. Interpretar de manera crítica fragments o obres de la literatura del segle XX fins als nostres dies,                  
reconèixer les idees que manifesten la relació de l’obra amb el seu context històric, artístic i cultural. 
3.1. Interpreta de manera crítica fragments o obres completes significatius de la literatura del segle XX fins                 
als nostres dies, reconeix les idees que manifesten la relació de l’obra amb el seu context històric, artístic i                   
cultural. 
4. Desenvolupar per escrit un tema de la història de la literatura del segle XX fins als nostres dies, exposa                    
les idees amb rigor, claredat i coherència i aporta una visió personal. 
4.1. Desenvolupa per escrit un tema de la història de la literatura del segle XX fins als nostres dies, exposa                    
les idees amb rigor, claredat, coherència i correcció i aporta una visió personal. 
5. Elaborar un treball de caràcter acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de                  
literatura consultant fonts diverses, adoptant un punt de vista crític i personal i emprant les tecnologies de                 
la informació i la comunicació. 
5.1. Llegeix textos informatius en paper o en format digital sobre un tema del currículum de literatura del                  
segle XX fins als nostres dies i n’extreu la informació rellevant per ampliar coneixements sobre el tema. 
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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. Es facilitarà a l’alumna un document amb els ítems que                
s’avaluaran i que tenen en compte els aspectes aplicats a les bandes de correcció emprades pels correctors                 
de la selectivitat per avaluar l’expressió escrita. 
c) Com a mesures de reforç i recuperació una vegada detectats aquells casos greus d'errors ortogràfics, es                 
proposarà a l'alumne l'ús d'un manual de correcció ortogràfica. 
d) Una altra mesura de reforç que afecta els alumnes amb problemes d'expressió és l'elaboració d'un mínim                 
de dues expressions escrites trimestrals preferentment de caràcter expositiu-argumentatiu, perquè millori la            
seva capacitat d'estructuració d'idees. 
e) 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 fins a un màxim de                   
dos punts. 
 
A més, a les proves escrites s'aplicaran els criteris de correcció dictats per la UIB per al curs 19-20 per tal                     
de preparar de manera adequada les proves PBAU. 
 
6.3. Criteris de qualificació 
 
La nota final de cada trimestre s’obtindrà a partir dels següents percentatges: 
 
-ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: 85% de la nota mitjana de totes les proves escrites per avaluar les               
competències assolides. Entre aquestes proves es poden contemplar, en cas d’un ensenyament            
semi-presencial o a distància i sempre que els mitjans tècnics ho permetin, aquelles que estiguin               
programades amb un mínim de 24 h. d’antelació i que s’hagin de fer dins l’horari de classe mitjançant el                   
meet, el tauler d’activitats o l’apartat de treball de classe del classroom.  
-ACTIVITATS DE COMPROVACIÓ: 10% dels treballs i tasques de comprovació tant a classe com a casa                
(també s’inclouen en aquest apartat totes les tasques voluntàries, siguin del tipus que siguin sempre i quan                 
estiguin relacionades amb l’assignatura i el contingut de les quals s’hagi pactat prèviament amb la               
professora). En cas d’un ensenyament semi-presencial o bé totalment a distància, serà cabdal que es lliurin                
les activitats que estipuli el professor, moltes d’elles amb l’autocorrecció per part de l’alumne penjades al                
tauler d’activitats o com treball de classe al classroom, així com les possibles tutories individuals de meet. 
-AVALUACIÓ DE L’ACTITUD: 5% actitud i participació a classe durant el curs. Entre aquestes proves es                
poden contemplar en cas d’un ensenyament semi-presencial o a distància, aquelles com reunions tipus              
meet, qüestionaris o activitats penjades al tauler d’activitats o a l’apartat treball de classe de la plataforma                 
classroom, que estiguin programades amb un mínim de 24 h. d’antelació i que s’hagin de fer dins l’horari de                   
classe. 

IMPORTANT: Es corregirà però s’avaluaran amb un No presentat totes aquelles activitats que             
sense cap tipus de justificació es lliurin amb retard o una vegada que el professor hagi penjat el solucionari.                   
Es corregiran ja que es considera cabdal per l’aprenentatge de l’alumne però no permetran aconseguir part                
del 10% de les activitats de comprovació. 

Es qualificarà l'ortografia penalitzant cada falta comesa amb 0'25 punts menys sobre la nota final de                
qualsevol prova o exercici fins a un màxim de 2 punts. També es tindran en compte els barbarismes i                   
incorreccions expressives o gramaticals, i el seu ús reiterat podrà condicionar la nota final del trimestre o del                  
curs. 

Per aprovar cada una de les avaluacions l'alumne ha d'obtenir una mitjana igual o superior a 5.                 
D’altra banda, juntament amb el Departament de Català, s’ha acordat que la primera avaluació valdrà un                
25%, la segona un altre 25% i la tercera un 50%. A més a més, per a poder considerar superada                    
l’assignatura a l’avaluació ordinària, la mitjana ponderada de tot el curs haurà de ser superior a un 5 i les                    
dues darreres activitats d’avaluació de la tercera avaluació hauran d’estar aprovades amb una nota igual o                
superior al 5. 
 
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 finalitat                   
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d’ajustar o mantenir el ritme del procés d'ensenyament-aprenentatge de la matèria. Posades en comú amb               
tota la classe sobre el seguiment del curs i les possibles dificultats que es presentin. 
- 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. 
 
7. Mesures de reforç i suport 
 
S’adequaran els continguts en els casos necessaris per tal que l’alumnat sigui capaç d'assolir els continguts                
mínims de la matèria. 
  
8. Sortides didàctiques, activitats extraescolars, projectes interdisciplinars 
 

Les sortides didàctiques queden totalment sotmeses a l’evolució de la situació sanitària. Per             
tant, es proposen fer activitats dins l'aula o a distància, com el visionat de pel·lícules, documentals o peces                  
teatrals, així com intentar seguir i analitzar qualque debat per poder entendre millor els mecanismes dels                
textos argumentatius orals. 

També, participarem a totes les activitats que el Departament d'Extraescolars ens proposi i que              
puguin servir per a l'assoliment de les competències bàsiques com aquelles que, segons les circumstàncies,               
es puguin programar per al Dia del Llibre....  

D’altra banda, ja que l’any 2020 és any Delibes es contempla fer qualque homenatge o activitat                
relacionada amb aquest autor tan important per a la Història de la Literatura Espanyola, Ecologista avançat                
al seu temps i que, a més a més, forma part del temari de la prova de l’EBAU.  

Finalment, s’està estudiant la possibilitat de fer qualque exposició online de materials creats pels              
alumnes. 
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