ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengua i Literatura Catalanes - 1r ESO
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

Es considera que un alumne té l’assignatura suspesa en els següents casos:
a) que tenguin les dues avaluacions suspeses
b) que tengui una de les dues avaluacions suspeses, però la mitjana sigui inferior a 5
Aquests alumnes podran recuperar aquestes avaluacions de la següent manera:
a. Lliurament de tasques pendents. Els alumnes que no hagin lliurat tasques
durant el 1r i 2n trimestre, tendran l’oportunitat de lliurar-les durant el 3r
trimestre. Cada professor establirà unes dates màximes de lliurament.
b. Els que tenguin exàmens, dictats o treballs suspesos podran recuperar-los a
partir d’unes tasques relacionades (treball, exercicis, esquemes, exposicions
orals...) que els proposarà el professor.
Per això, cada professor farà una revisió de les notes del 1r i 2n trimestre de l’alumne i
prepararà un Pla de recuperació personalitzat amb les tasques que ha de lliurar i les dates
límit per lliurar-les, que serà com a màxim dia 5 de juny. Aquest Pla de recuperació
s’enviarà a través de correu electrònic a cada alumne.
Aquestes tasques de recuperació es lliuraran a través del Google Classroom amb una tasca
específica creada per a tal fi.
Les qualificacions de les tasques de recuperació serà l’establerta a la programació inicial del
curs i modificaran les notes anteriors.
Cal tenir en compte que, a més de les tasques proposades en aquest Pla de recuperació
també podran pujar nota amb les tasques pròpies del 3r trimestre.
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3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació
La nota final de la 1a i la 2a avaluació es farà amb una mitjana de les dues
avaluacions (50%). Aquesta mitjana no es farà amb la nota que apareix als
butlletins, sinó amb la nota amb decimals que resulta de la mitjana de totes
les notes de cada avaluació.

b.

Qualificació de la 3a avaluació
Durant la 3a avaluació es proposaran tasques avaluables als alumnes.
La qualificació s’establirà segons els percentatges següents:
- 90%: exàmens, narracions, proves orals, treballs, projectes…
- 10%: actitud, participació...

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID

19, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser
inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències d’aprenentatge
disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a
avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota mitjana 3a avaluació

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0.25 punts

5o6

augmenta 0.5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

Recordam que a la tercera avaluació s’impartiran aquells continguts essencials per a poder
continuar els estudis amb garanties d’èxit i és important que TOTS els alumnes la segueixin
telemàticament.

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
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Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només les objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny.
4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
Al nostre centre el treball amb dispositius digitals forma part del dia a dia a les aules. Des de
l’inici del curs els alumnes ja disposen de l’aula virtual i molts dels continguts es treballen
des d’aquesta plataforma. Aquest fet facilita que durant la 3a avaluació hi hagi continuïtat de
la programació establerta a l’inici de curs i la modificació de la programació sigui bàsicament
metodològica. Per això, seguidament marcam en vermell aquells continguts, objectius i
estàndards d’aprenentatge que, per motiu del pla de treball a distància no s’han
desenvolupat i que modifiquen la programació inicial del Departament.

1r ESO
Continguts
Temporització continguts nuclearsCURS

1r ESO

1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

El text conversacional
El text descriptiu

El text expositiu
El text narratiu

El text narratiu

Adequació, coherència i
cohesió

Adequació, coherència i
cohesió

Adequació, coherència i
cohesió

Les categories gramaticals. El
nom. L'adjectiu

El determinant

L’oració i les modalitats
oracionals. El verb

L'alfabet
L'apòstrof

La síl·laba, el diftong, el hiat
L'accentuació
L'accent diacrític

La A/E
La O/U

Els diccionaris

Sinònims i antònims

La composició

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
Els camps semàntics. La
derivació. Lèxic

Lèxic

Locucions, frases fetes i
refranys. Lèxic

La llengua catalana
La diversitat lingüística
Continguts no treballats:
-

Els camps semàntics

-

La derivació

-

El verb

-

La composició

-

Pla 11: Narració 6 de la llibreta de narracions “Un relat en passat”.

Objectius específics de l'àrea.
La matèria de llengua catalana i literatura de l’educació secundària obligatòria té
els objectius següents:
1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món
dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle
XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i
cultures

diverses,

evitant

qualsevol

tipus

de

discriminació

i

estereotips

lingüístics.
2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana 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 catalana 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 seva participació en les
creacions culturals. A fi que sigui possible que, al final de l’educació secundària
obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament la llengua catalana.
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
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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 utilitzant els coneixements bàsics sobre les
convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos
estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de
simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la
llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i
escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.
10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món
actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com
una riquesa cultural i personal.
11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia
capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el
control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.
12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica
de textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació
per adoptar una visió personal i crítica
13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i
transmetre informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i
coherència.
14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua
(fonològic, ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els
elements que hi pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.
15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, 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.

 NNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
A
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 catalana 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.
6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge
avaluables
1r, 2n i 3r d’ESO
BLOC 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR
1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal,
acadèmic/escolar i social.
1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,
escolar/acadèmic i social, n’identifica l’estructura, la informació rellevant i la
intenció comunicativa del parlant.
1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i
analitza fonts de procedència no verbal.
1.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.
1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.
1.6. Resumeix textos, de forma oral, en recull les idees principals i les integra,
de forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.
2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva i
n’identifica la informació rellevant, en determina el tema i en reconeix la
intenció comunicativa del parlant, així com la seva estructura i les estratègies
de cohesió textual oral.
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2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text
analitzant fonts de procedència no verbal.
2.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.
2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i de l’estructura de
textos narratius, descriptius i emet judicis raonats i els relaciona amb
conceptes personals per justificar un punt de vista particular.
2.5. Usa progressivament els instruments adequats per localitzar el significat
de paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris,
recorda el context en el qual apareix...).
2.6.

Resumeix

textos

narratius,

descriptius,

instructius

i

expositius

i

argumentatius de forma clara, en recull les idees principals i integra la
informació en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
3. Comprendre el sentit global de textos orals.
3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i converses
espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la
intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències
formals i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els
intercanvis comunicatius espontanis.
3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que
regulen els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.
4. Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica
d’actes de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions
comunicatives pròpies de l’activitat escolar.
4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.
5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,
l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals
pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals
(gestos, moviments, mirada...).
5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i en valora la claredat
expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels
continguts.
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5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i
de la gestió de temps i l’ajuda dels suports audiovisuals en qualsevol tipus de
discurs.
5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la
pràctica habitual de l’avaluació i autoavaluació, i proposa solucions per
millorar-les.
6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma
individual o en grup.
6.1. Fa presentacions orals.
6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal,
en selecciona la idea central i el moment en què ha de ser presentada al seu
auditori, així com les idees secundàries i exemples que han de donar suport al
seu desenvolupament.
6.3. Dur a terme intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara
les similituds i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.
6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua
en les seves pràctiques orals.
6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a la
finalitat de la pràctica oral.
6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes, i millora
progressivament les pràctiques discursives.
7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses
espontànies.
7.1. Participa activament en debats, col·loquis... escolars i respecta les regles
d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, manifesta les seves
opinions i respecta les opinions dels altres.
7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en
debats i col·loquis.
7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.
7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals i
s’ajusta al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada,
escolta activament els altres i usa fórmules de salutació i comiat.
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8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació potenciant el
desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no
verbal i la representació de realitats, sentiments i emocions.
8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE
1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.
1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i el
tipus de text.
1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua
i les incorpora al seu repertori lèxic.
1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació
amb el context.
1.4. Dedueix la idea principal d’un text, reconeix les idees secundàries i
comprèn les relacions que s’hi estableixen.
1.5. Fa inferències i hipòtesis sobre el sentit d’una frase o d’un text que
contengui diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del
significat global i l’avaluació crítica.
1.6. Avalua el seu procés de comprensió lectora usant fitxes senzilles
d’autoavaluació.
2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.
2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits
propis de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social
(mitjans

de

comunicació),

identifica

la

tipologia

textual

seleccionada,

l’organització del contingut, les marques lingüístiques i el format utilitzat.
2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos narratius,
descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats, i identifica la
tipologia textual seleccionada, les marques lingüístiques i l’organització del
contingut.
2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre
si, les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.
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2.4. Reté informació, reconeix la idea principal i les idees secundàries i
comprèn les relacions entre aquestes.
2.5. Entén instruccions escrites de certa complexitat que li permeten
desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i en els processos
d’aprenentatge.
2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,
fotografies, mapes conceptuals, esquemes...
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.
3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes
parcials, o globals, d’un text.
3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.
3.3. Respecta 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 els integra en un
procés d’aprenentatge continu.
4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra els
coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.
4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.
4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de
biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.
5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos
adequats, coherents i cohesionats.
5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres,
mapes conceptuals, etc., i redacta esborranys d’escriptura.
5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb
claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les
normes ortogràfiques i gramaticals.
5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut
(idees i estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació)
i avalua la seva pròpia producció escrita o la dels companys.
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5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es
dedueixen de l’avaluació de la producció escrita i s’ajusta a les normes
ortogràfiques i gramaticals que permeten una comunicació fluida.
6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.
6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, àmbit escolar/acadèmic
i àmbit social i imita textos model.
6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius, argumentatius
i dialogats i imita textos model.
6.3.

Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial,

incorpora diferents tipus d’argument i imita textos model.
6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les
argumentacions.
6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza
la

informació

i

la integra a oracions que es relacionin lògicament i

semànticament, i evita parafrasejar el text resumit.
6.6. Fa esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels elements visuals
que poden aparèixer en els textos.
7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.
7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és
capaç d’organitzar el seu pensament.
7.2. Empra en els seus escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua,
les incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu
vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.
7.3.

Valora

i

incorpora

progressivament

una

actitud

creativa

davant

l’escriptura.
7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,
participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a
conèixer els seus propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per
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resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i
revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar
la terminologia gramatical necessària per explicar els diversos usos de la
llengua.
1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i utilitza
aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos propis i
aliens.
1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos propis i
aliens, aplica els coneixements adquirits per millorar la producció de textos
verbals a les seves produccions orals i escrites.
1.3. Coneix i usa adequadament les formes verbals en les seves produccions
orals i escrites.
2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives.
2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i afixos,
aplica aquest coneixement a la millora de la comprensió de textos escrits i a
l’enriquiment del seu vocabulari actiu.
2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules i distingeix les
compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.
3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per
reconèixer i diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.
3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat de les
paraules dins una frase o un text oral o escrit.
4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que
s’estableixen entre les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit.
4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i explica el seu ús
concret en una frase o en un text oral o escrit.
5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el
text: metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.
5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una frase
o en un text oral o escrit.
5.2. Identifica i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat
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global de les paraules: tabú i eufemisme.
6. Emprar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant en
paper com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de la
llengua i per enriquir el propi vocabulari.
6.1. Utilitza fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els
dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.
7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals,
verbals, preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració simple.
7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia la
paraula nuclear de la resta de paraules que el formen i explica el seu
funcionament en el marc de l’oració simple.
7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a partir
del seu significat i distingeix els grups de paraules que poden funcionar com a
complements verbals argumentals i adjunts.
8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple.
8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració
simple, diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència del
subjecte com una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de l’emissor.
8.2. Transforma oracions actives en passives i a l’inrevés i explica els diferents
papers semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.
8.3. Amplia oracions en un text, usa diferents grups de paraules, utilitza els
nexes adequats i crea oracions noves amb sentit complet.
9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la
funció que fan en l’organització del contingut del discurs.
9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i
explicació) i els principals mecanismes de referència interna, gramaticals
(substitucions pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims
i hiperònims), i valora la seva funció en l’organització del contingut del text.
10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.
10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les
modalitats assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives, dubitatives i
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imperatives en relació amb la intenció comunicativa de l’emissor.
10.2. Identifica i empra en textos orals o escrits les formes lingüístiques que
fan referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona gramatical, l’ús
de pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions impersonals, etc.
10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres
verbals.
11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en
compte els elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques,
l’estructura i la disposició dels continguts en funció de la intenció
comunicativa.
11.1. Reconeix la coherència d’un discurs, atén la intenció comunicativa de
l’emissor i identifica l’estructura i la disposició de continguts.
11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció, explicació i
diàleg, explica els mecanismes lingüístics que les diferencien i aplica els
coneixements adquirits a la producció i millora de textos propis i aliens.
12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les
seves diferents llengües i dialectes, els seus orígens històrics i alguns dels seus
trets diferencials.
12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya, n’explica alguna
característica diferencial i compara diversos textos, en reconeix els orígens
històrics i en descriu alguns dels trets diferencials.
12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del català dins i fora de l’Estat
espanyol.
13. Reconèixer les semblances que hi ha entre les diferents llengües
romàniques.
13.1. Reconeix les semblances que hi ha entre les diferents llengües
romàniques.
13.2. Distingeix tant les diferències com les coincidències amb el castellà per
evitar errors (gramaticals, lèxics, fonètics o sintàctics).
14. Identificar els fenòmens de contacte.
14.1. Identifica els fenòmens de contacte de llengües.
15. Reconèixer els principals conceptes sociolingüístics.
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15.1. Reconeix els principals conceptes sociolingüístics.
16. Reconèixer la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.
16.1. Reconeix la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA
1. Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil,
properes als gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura.
1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres
literàries properes als seus gustos, aficions i interessos.
1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica
els aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a
experiència personal.
1.3. Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i persegueix com
a única finalitat el plaer per la lectura.
2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i
universal i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions dels
alumnes, contribuint a la formació de la personalitat literària.
2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a través de
l’observació,

anàlisi

i

explicació

de

la

relació

existent

entre diverses

manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura, cinema...).
2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus,
temes i formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
2.3. Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que
responguin a un mateix tòpic, a través de l’observació, anàlisi i explicació dels
diferents punts de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el
que llegeix o veu.
3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les
arts: música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a
més d’analitzar i d’interrelacionar obres (literàries, musicals,
arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques.
3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els
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companys.
3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o
seleccionades pels alumnes, investiga i experimenta de forma progressivament
autònoma.
3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la
comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.
3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament
l’expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta
les produccions dels altres.
4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els 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.
4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o
adaptats, i representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII,
n’identifica el tema, en resumeix el contingut i n’interpreta el llenguatge
literari.
5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana
al segle XVIII, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la
seva forma amb els contextos socioculturals i literaris de l’època, identificar el
tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i expressar
aquesta relació amb judicis personals raonats.
5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de
l’autor i el context i la pervivència de temes i formes, i emet judicis personals
raonats.
6. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del
gènere, amb intenció lúdica i creativa.
6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats
seguint les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.
6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació
capaç d’analitzar i regular els seus propis sentiments.
7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un
treball acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de
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literatura, adoptar un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de
la informació.
7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals
i crítics sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i
coherència.
7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la
comunicació per fer treballs acadèmics.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengua i Literatura Catalanes - 2 ESO
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

Es considera que un alumne té l’assignatura suspesa en els següents casos:
a) que tenguin les dues avaluacions suspeses
b) que tengui una de les dues avaluacions suspeses, però la mitjana sigui inferior a 5
Aquests alumnes podran recuperar aquestes avaluacions de la següent manera:
a. Lliurament de tasques pendents. Els alumnes que no hagin lliurat tasques
durant el 1r i 2n trimestre, tendran l’oportunitat de lliurar-les durant el 3r
trimestre. Cada professor establirà unes dates màximes de lliurament.
b. Els que tenguin exàmens, dictats o treballs suspesos podran recuperar-los a
partir d’unes tasques relacionades (treball, exercicis, esquemes, exposicions
orals...) que els proposarà el professor.
Per això, cada professor farà una revisió de les notes del 1r i 2n trimestre de l’alumne i
prepararà un Pla de recuperació personalitzat amb les tasques que ha de lliurar i les dates
límit per lliurar-les, que serà com a màxim dia 5 de juny. Aquest Pla de recuperació
s’enviarà a través de correu electrònic a cada alumne.
Aquestes tasques de recuperació es lliuraran a través del Google Classroom amb una tasca
específica creada per a tal fi.
Les qualificacions de les tasques de recuperació serà l’establerta a la programació inicial del
curs i modificaran les notes anteriors.
Cal tenir en compte que, a més de les tasques proposades en aquest Pla de recuperació
també podran pujar nota amb les tasques pròpies del 3r trimestre.
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3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació
La nota final de la 1a i la 2a avaluació es farà amb una mitjana de les dues
avaluacions (50%). Aquesta mitjana no es farà amb la nota que apareix als
butlletins, sinó amb la nota amb decimals que resulta de la mitjana de totes
les notes de cada avaluació.

b.

Qualificació de la 3a avaluació
Durant la 3a avaluació es proposaran tasques avaluables als alumnes.
La qualificació s’establirà segons els percentatges següents:
- 90%: exàmens, narracions, proves orals, treballs, projectes…
- 10%: actitud, participació...

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID

19, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser
inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències d’aprenentatge
disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a
avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota mitjana 3a avaluació

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0.25 punts

5o6

augmenta 0.5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

Recordam que a la tercera avaluació s’impartiran aquells continguts essencials per a poder
continuar els estudis amb garanties d’èxit i és important que TOTS els alumnes la segueixin
telemàticament.

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
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Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només les objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
Al nostre centre el treball amb dispositius digitals forma part del dia a dia a les aules. Des de
l’inici del curs els alumnes ja disposen de l’aula virtual i molts dels continguts es treballen
des d’aquesta plataforma. Aquest fet facilita que durant la 3a avaluació hi hagi continuïtat de
la programació establerta a l’inici de curs i la modificació de la programació sigui bàsicament
metodològica. Per això, seguidament marcam en vermell aquells continguts, objectius i
estàndards d’aprenentatge que, per motiu del pla de treball a distància no s’han
desenvolupat i que modifiquen la programació inicial del Departament.
2n ESO
Continguts

Temporització continguts nuclears

CURS

2n ESO

1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

El text narratiu. El text
instructiu

El text descriptiu. El text
expositiu

El text argumentatiu

Adequació, cohesió i
coherència
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Adequació, cohesió i
coherència

Adequació, cohesió i
coherència

El verb. Els pronoms

Els pronoms febles. Les
preposicions i les conjuncions

El sintagma. L'oració. Les
funcions sintàctiques

Lèxic

Lèxic

Lèxic

Les grafies oclusives. B/V, La
essa sorda i essa sonora

Les grafies g/j, tg/tj, x/ix, tx/ig

La grafia l·l, m/n, h, r/rr

Continguts no treballats:
Les funcions sintàctiques

Objectius específics de l'àrea.
La matèria de llengua catalana i literatura de l’educació secundària obligatòria té
els objectius següents:
1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món
dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle
XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i
cultures

diverses,

evitant

qualsevol

tipus

de

discriminació

i

estereotips

lingüístics.
2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana 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 catalana 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 seva participació en les
creacions culturals. A fi que sigui possible que, al final de l’educació secundària
obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament la llengua catalana.
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.
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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 utilitzant els coneixements bàsics sobre les
convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos
estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de
simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la
llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i
escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.
10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món
actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com
una riquesa cultural i personal.
11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia
capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el
control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.
12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica
de textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació
per adoptar una visió personal i crítica
13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i
transmetre informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i
coherència.
14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua
(fonològic, ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els
elements que hi pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.
15. Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits, 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
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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 catalana 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.
6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge
avaluables
1r, 2n i 3r d’ESO
BLOC 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR
1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal,
acadèmic/escolar i social.
1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,
escolar/acadèmic i social, n’identifica l’estructura, la informació rellevant i la
intenció comunicativa del parlant.
1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i
analitza fonts de procedència no verbal.
1.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.
1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.
1.6. Resumeix textos, de forma oral, en recull les idees principals i les integra,
de forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.
2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva i
n’identifica la informació rellevant, en determina el tema i en reconeix la
intenció comunicativa del parlant, així com la seva estructura i les estratègies
de cohesió textual oral.
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2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text
analitzant fonts de procedència no verbal.
2.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.
2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i de l’estructura de
textos narratius, descriptius i emet judicis raonats i els relaciona amb
conceptes personals per justificar un punt de vista particular.
2.5. Usa progressivament els instruments adequats per localitzar el significat
de paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris,
recorda el context en el qual apareix...).
2.6.

Resumeix

textos

narratius,

descriptius,

instructius

i

expositius

i

argumentatius de forma clara, en recull les idees principals i integra la
informació en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
3. Comprendre el sentit global de textos orals.
3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i converses
espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la
intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències
formals i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els
intercanvis comunicatius espontanis.
3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que
regulen els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.
4. Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica
d’actes de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions
comunicatives pròpies de l’activitat escolar.
4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.
5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,
l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals
pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals
(gestos, moviments, mirada...).
5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i en valora la claredat
expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels
continguts.
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5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i
de la gestió de temps i l’ajuda dels suports audiovisuals en qualsevol tipus de
discurs.
5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la
pràctica habitual de l’avaluació i autoavaluació, i proposa solucions per
millorar-les.
6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma
individual o en grup.
6.1. Fa presentacions orals.
6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal,
en selecciona la idea central i el moment en què ha de ser presentada al seu
auditori, així com les idees secundàries i exemples que han de donar suport al
seu desenvolupament.
6.3. Dur a terme intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara
les similituds i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.
6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua
en les seves pràctiques orals.
6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a la
finalitat de la pràctica oral.
6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes, i millora
progressivament les pràctiques discursives.
7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses
espontànies.
7.1. Participa activament en debats, col·loquis... escolars i respecta les regles
d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, manifesta les seves
opinions i respecta les opinions dels altres.
7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en
debats i col·loquis.
7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.
7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals i
s’ajusta al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada,
escolta activament els altres i usa fórmules de salutació i comiat.
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8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació potenciant el
desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no
verbal i la representació de realitats, sentiments i emocions.
8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE
1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.
1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i el
tipus de text.
1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua
i les incorpora al seu repertori lèxic.
1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació
amb el context.
1.4. Dedueix la idea principal d’un text, reconeix les idees secundàries i
comprèn les relacions que s’hi estableixen.
1.5. Fa inferències i hipòtesis sobre el sentit d’una frase o d’un text que
contengui diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del
significat global i l’avaluació crítica.
1.6. Avalua el seu procés de comprensió lectora usant fitxes senzilles
d’autoavaluació.
2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.
2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits
propis de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social
(mitjans

de

comunicació),

identifica

la

tipologia

textual

seleccionada,

l’organització del contingut, les marques lingüístiques i el format utilitzat.
2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos narratius,
descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats, i identifica la
tipologia textual seleccionada, les marques lingüístiques i l’organització del
contingut.
2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre
si, les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.
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2.4. Reté informació, reconeix la idea principal i les idees secundàries i
comprèn les relacions entre aquestes.
2.5. Entén instruccions escrites de certa complexitat que li permeten
desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i en els processos
d’aprenentatge.
2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,
fotografies, mapes conceptuals, esquemes...
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.
3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes
parcials, o globals, d’un text.
3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.
3.3. Respecta 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 els integra en un
procés d’aprenentatge continu.
4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra els
coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.
4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.
4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de
biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.
5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos
adequats, coherents i cohesionats.
5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres,
mapes conceptuals, etc., i redacta esborranys d’escriptura.
5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb
claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les
normes ortogràfiques i gramaticals.
5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut
(idees i estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació)
i avalua la seva pròpia producció escrita o la dels companys.
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5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es
dedueixen de l’avaluació de la producció escrita i s’ajusta a les normes
ortogràfiques i gramaticals que permeten una comunicació fluida.
6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.
6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, àmbit escolar/acadèmic
i àmbit social i imita textos model.
6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius, argumentatius
i dialogats i imita textos model.
6.3.

Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial,

incorpora diferents tipus d’argument i imita textos model.
6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les
argumentacions.
6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza
la

informació

i

la integra a oracions que es relacionin lògicament i

semànticament, i evita parafrasejar el text resumit.
6.6. Fa esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels elements visuals
que poden aparèixer en els textos.
7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.
7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és
capaç d’organitzar el seu pensament.
7.2. Empra en els seus escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua,
les incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu
vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.
7.3.

Valora

i

incorpora

progressivament

una

actitud

creativa

davant

l’escriptura.
7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,
participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a
conèixer els seus propis.

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per
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resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i
revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar
la terminologia gramatical necessària per explicar els diversos usos de la
llengua.
1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i utilitza
aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos propis i
aliens.
1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos propis i
aliens, aplica els coneixements adquirits per millorar la producció de textos
verbals a les seves produccions orals i escrites.
1.3. Coneix i usa adequadament les formes verbals en les seves produccions
orals i escrites.
2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives.
2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i afixos,
aplica aquest coneixement a la millora de la comprensió de textos escrits i a
l’enriquiment del seu vocabulari actiu.
2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules i distingeix les
compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.
3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per
reconèixer i diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.
3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat de les
paraules dins una frase o un text oral o escrit.
4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que
s’estableixen entre les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit.
4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i explica el seu ús
concret en una frase o en un text oral o escrit.
5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el
text: metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.
5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una frase
o en un text oral o escrit.
5.2. Identifica i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat
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global de les paraules: tabú i eufemisme.
6. Emprar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant en
paper com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de la
llengua i per enriquir el propi vocabulari.
6.1. Utilitza fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els
dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.
7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals,
verbals, preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració simple.
7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia la
paraula nuclear de la resta de paraules que el formen i explica el seu
funcionament en el marc de l’oració simple.
7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a partir
del seu significat i distingeix els grups de paraules que poden funcionar com a
complements verbals argumentals i adjunts.
8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple.
8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració
simple, diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència del
subjecte com una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de l’emissor.
8.2. Transforma oracions actives en passives i a l’inrevés i explica els diferents
papers semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.
8.3. Amplia oracions en un text, usa diferents grups de paraules, utilitza els
nexes adequats i crea oracions noves amb sentit complet.
9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la
funció que fan en l’organització del contingut del discurs.
9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i
explicació) i els principals mecanismes de referència interna, gramaticals
(substitucions pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims
i hiperònims), i valora la seva funció en l’organització del contingut del text.
10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.
10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les
modalitats assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives, dubitatives i
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imperatives en relació amb la intenció comunicativa de l’emissor.
10.2. Identifica i empra en textos orals o escrits les formes lingüístiques que
fan referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona gramatical, l’ús
de pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions impersonals, etc.
10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres
verbals.
11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en
compte els elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques,
l’estructura i la disposició dels continguts en funció de la intenció
comunicativa.
11.1. Reconeix la coherència d’un discurs, atén la intenció comunicativa de
l’emissor i identifica l’estructura i la disposició de continguts.
11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció, explicació i
diàleg, explica els mecanismes lingüístics que les diferencien i aplica els
coneixements adquirits a la producció i millora de textos propis i aliens.
12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les
seves diferents llengües i dialectes, els seus orígens històrics i alguns dels seus
trets diferencials.
12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya, n’explica alguna
característica diferencial i compara diversos textos, en reconeix els orígens
històrics i en descriu alguns dels trets diferencials.
12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del català dins i fora de l’Estat
espanyol.
13. Reconèixer les semblances que hi ha entre les diferents llengües
romàniques.
13.1. Reconeix les semblances que hi ha entre les diferents llengües
romàniques.
13.2. Distingeix tant les diferències com les coincidències amb el castellà per
evitar errors (gramaticals, lèxics, fonètics o sintàctics).
14. Identificar els fenòmens de contacte.
14.1. Identifica els fenòmens de contacte de llengües.
15. Reconèixer els principals conceptes sociolingüístics.

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
15.1. Reconeix els principals conceptes sociolingüístics.
16. Reconèixer la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.
16.1. Reconeix la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA
1. Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil,
properes als gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura.
1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres
literàries properes als seus gustos, aficions i interessos.
1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica
els aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a
experiència personal.
1.3. Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i persegueix com
a única finalitat el plaer per la lectura.
2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i
universal i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions dels
alumnes, contribuint a la formació de la personalitat literària.
2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a través de
l’observació,

anàlisi

i

explicació

de

la

relació

existent

entre diverses

manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura, cinema...).
2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus,
temes i formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
2.3. Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que
responguin a un mateix tòpic, a través de l’observació, anàlisi i explicació dels
diferents punts de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el
que llegeix o veu.
3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les
arts: música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a
més d’analitzar i d’interrelacionar obres (literàries, musicals,
arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques.
3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els
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companys.
3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o
seleccionades pels alumnes, investiga i experimenta de forma progressivament
autònoma.
3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la
comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.
3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament
l’expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta
les produccions dels altres.
4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els 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.
4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o
adaptats, i representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII,
n’identifica el tema, en resumeix el contingut i n’interpreta el llenguatge
literari.
5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana
al segle XVIII, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la
seva forma amb els contextos socioculturals i literaris de l’època, identificar el
tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i expressar
aquesta relació amb judicis personals raonats.
5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de
l’autor i el context i la pervivència de temes i formes, i emet judicis personals
raonats.
6. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del
gènere, amb intenció lúdica i creativa.
6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats
seguint les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.
6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació
capaç d’analitzar i regular els seus propis sentiments.
7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un
treball acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de
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literatura, adoptar un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de
la informació.
7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals
i crítics sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i
coherència.
7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la
comunicació per fer treballs acadèmics.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengua i Literatura Catalanes 3r ESO
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

Es considera que un alumne té l’assignatura suspesa en els següents casos:
a) que tenguin les dues avaluacions suspeses
b) que tengui una de les dues avaluacions suspeses, però la mitjana sigui inferior a 5
Aquests alumnes podran recuperar aquestes avaluacions de la següent manera:
a. Lliurament de tasques pendents. Els alumnes que no hagin lliurat tasques
durant el 1r i 2n trimestre, tendran l’oportunitat de lliurar-les durant el 3r
trimestre. Cada professor establirà unes dates màximes de lliurament.
b. Els que tenguin exàmens, dictats o treballs suspesos podran recuperar-los a
partir d’unes tasques relacionades (treball, exercicis, esquemes, exposicions
orals...) que els proposarà el professor.
Per això, cada professor farà una revisió de les notes del 1r i 2n trimestre de l’alumne i
prepararà un Pla de recuperació personalitzat amb les tasques que ha de lliurar i les dates
límit per lliurar-les, que serà com a màxim dia 5 de juny. Aquest Pla de recuperació
s’enviarà a través de correu electrònic a cada alumne.
Aquestes tasques de recuperació es lliuraran a través del Google Classroom amb una tasca
específica creada per a tal fi.
Les qualificacions de les tasques de recuperació serà l’establerta a la programació inicial del
curs i modificaran les notes anteriors.
Cal tenir en compte que, a més de les tasques proposades en aquest Pla de recuperació
també podran pujar nota amb les tasques pròpies del 3r trimestre.
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3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació
La nota final de la 1a i la 2a avaluació es farà amb una mitjana de les dues
avaluacions (50%). Aquesta mitjana no es farà amb la nota que apareix als
butlletins, sinó amb la nota amb decimals que resulta de la mitjana de totes
les notes de cada avaluació.

b.

Qualificació de la 3a avaluació
Durant la 3a avaluació es proposaran tasques avaluables als alumnes.
La qualificació s’establirà segons els percentatges següents:
- 90%: exàmens, narracions, proves orals, treballs, projectes…
- 10%: actitud, participació...

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID

19, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser
inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències d’aprenentatge
disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a
avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota mitjana 3a avaluació

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0.25 punts

5o6

augmenta 0.5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

Recordam que a la tercera avaluació s’impartiran aquells continguts essencials per a poder
continuar els estudis amb garanties d’èxit i és important que TOTS els alumnes la segueixin
telemàticament.

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
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Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només les objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
Al nostre centre el treball amb dispositius digitals forma part del dia a dia a les aules. Des de
l’inici del curs els alumnes ja disposen de l’aula virtual i molts dels continguts es treballen
des d’aquesta plataforma. Aquest fet facilita que durant la 3a avaluació hi hagi continuïtat de
la programació establerta a l’inici de curs i la modificació de la programació sigui bàsicament
metodològica. Per això, seguidament marcam en vermell aquells continguts, objectius i
estàndards d’aprenentatge que, per motiu del pla de treball a distància no s’han
desenvolupat i que modifiquen la programació inicial del Departament.

3r ESO
Continguts
Temporització continguts nuclears
1a avaluació

2a avaluació

La portada de diari. La notícia. Els
gèneres
El breu. La crònica
reportatge
L'adequació. La coherència

CURS

d'opinió.

3r ESO

3a avaluació
El L'entrevista. La publicitat. La
informació a la xarxa

El punt i a part. El paràgraf.
La cohesió. La coma. El punt i
Punt i coma, dos punts i punts
seguit
suspensius. Parèntesis i guió

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
Les categories gramaticals. El
El verb. L'atribut. CD. CI. CC
subjecte. El CN

C. de règim verbal. C.
predicatiu. Pronoms Febles.
L'oració composta.

A/E, O/U, La síl·laba, el diftong L'accentuació i la dièresi. Les G/J, TG/TJ, IX/X, TX/IG, B/V,
i el hiat
oclusives. Les esses.
H, M/N, L·L, R/RR
Els camps semàntics i la
Les varietats geogràfiques. La
Els diccionaris. La sinonímia. hiponímia. Les locucions, les
sociolingüística. Les llengües
La lexicalització
frases fetes i els refranys. Les
d'Europa
varietats geogràfiques
La prosa moral. L'Humanisme.
Els trobadors. Ramon Llull. Les
El Renaixement. El Barroc. El
La poesia del s.XV. La novel·la
quatre grans cròniques
s. XVIII
cavalleresca
Continguts no treballats:
- Els pronoms febles. (Tot i que els haurem anat treballant dins cada tipus de
complement estudiat, no els hem treballat tots en bloc ni hem fet combinacions.)
- L’oració composta.
- La sociolingüística i les llengües d’Europa.
- El Renaixement, el Barroc i el segle XVIII. (De literatura hem vist només l’època
medieval.)

Objectius específics de l'àrea.
La matèria de llengua catalana i literatura de l’educació secundària obligatòria té
els objectius següents:
1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món
dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle
XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i
cultures

diverses,

evitant

qualsevol

tipus

de

discriminació

i

estereotips

lingüístics.
2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana 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 catalana com a vehicle de comunicació
parlada

o

escrita,

per

a

la

construcció

dels

coneixements,

per

al
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desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva participació en les
creacions culturals. A fi que sigui possible que, al final de l’educació secundària
obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament la llengua catalana.
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 utilitzant els coneixements bàsics sobre les
convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos
estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de
simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la
llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i
escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.
10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món
actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com
una riquesa cultural i personal.
11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia
capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el
control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.
12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica
de textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació
per adoptar una visió personal i crítica
13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i
transmetre informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i
coherència.
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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, 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 catalana 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.
6.1. Criteris d'avaluació per nivells i estàndards d'aprenentatge
avaluables
1r, 2n i 3r d’ESO
BLOC 1: COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR
1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal,
acadèmic/escolar i social.
1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,
escolar/acadèmic i social, n’identifica l’estructura, la informació rellevant i la
intenció comunicativa del parlant.
1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i
analitza fonts de procedència no verbal.
1.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.
1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.
1.6. Resumeix textos, de forma oral, en recull les idees principals i les integra,
de forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
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2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.
2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva i
n’identifica la informació rellevant, en determina el tema i en reconeix la
intenció comunicativa del parlant, així com la seva estructura i les estratègies
de cohesió textual oral.
2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text
analitzant fonts de procedència no verbal.
2.3. Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes.
2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i de l’estructura de
textos narratius, descriptius i emet judicis raonats i els relaciona amb
conceptes personals per justificar un punt de vista particular.
2.5. Usa progressivament els instruments adequats per localitzar el significat
de paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris,
recorda el context en el qual apareix...).
2.6.

Resumeix

textos

narratius,

descriptius,

instructius

i

expositius

i

argumentatius de forma clara, en recull les idees principals i integra la
informació en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
3. Comprendre el sentit global de textos orals.
3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i converses
espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la
intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències
formals i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els
intercanvis comunicatius espontanis.
3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que
regulen els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.
4. Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica
d’actes de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions
comunicatives pròpies de l’activitat escolar.
4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.
5. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva,
l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions orals
pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals
(gestos, moviments, mirada...).
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5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i en valora la claredat
expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels
continguts.
5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i
de la gestió de temps i l’ajuda dels suports audiovisuals en qualsevol tipus de
discurs.
5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la
pràctica habitual de l’avaluació i autoavaluació, i proposa solucions per
millorar-les.
6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma
individual o en grup.
6.1. Fa presentacions orals.
6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal,
en selecciona la idea central i el moment en què ha de ser presentada al seu
auditori, així com les idees secundàries i exemples que han de donar suport al
seu desenvolupament.
6.3. Dur a terme intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara
les similituds i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.
6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua
en les seves pràctiques orals.
6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a la
finalitat de la pràctica oral.
6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes, i millora
progressivament les pràctiques discursives.
7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses
espontànies.
7.1. Participa activament en debats, col·loquis... escolars i respecta les regles
d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, manifesta les seves
opinions i respecta les opinions dels altres.
7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en
debats i col·loquis.
7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.
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7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals i
s’ajusta al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada,
escolta activament els altres i usa fórmules de salutació i comiat.
8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació potenciant el
desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no
verbal i la representació de realitats, sentiments i emocions.
8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE
1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.
1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i el
tipus de text.
1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua
i les incorpora al seu repertori lèxic.
1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació
amb el context.
1.4. Dedueix la idea principal d’un text, reconeix les idees secundàries i
comprèn les relacions que s’hi estableixen.
1.5. Fa inferències i hipòtesis sobre el sentit d’una frase o d’un text que
contengui diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del
significat global i l’avaluació crítica.
1.6. Avalua el seu procés de comprensió lectora usant fitxes senzilles
d’autoavaluació.
2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.
2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits
propis de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social
(mitjans

de

comunicació),

identifica

la

tipologia

textual

seleccionada,

l’organització del contingut, les marques lingüístiques i el format utilitzat.
2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos narratius,
descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats, i identifica la
tipologia textual seleccionada, les marques lingüístiques i l’organització del
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contingut.
2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre
si, les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.
2.4. Reté informació, reconeix la idea principal i les idees secundàries i
comprèn les relacions entre aquestes.
2.5. Entén instruccions escrites de certa complexitat que li permeten
desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i en els processos
d’aprenentatge.
2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,
fotografies, mapes conceptuals, esquemes...
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.
3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes
parcials, o globals, d’un text.
3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.
3.3. Respecta 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 els integra en un
procés d’aprenentatge continu.
4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra els
coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.
4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.
4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de
biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.
5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos
adequats, coherents i cohesionats.
5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres,
mapes conceptuals, etc., i redacta esborranys d’escriptura.
5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb
claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les
normes ortogràfiques i gramaticals.
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5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut
(idees i estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació)
i avalua la seva pròpia producció escrita o la dels companys.
5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es
dedueixen de l’avaluació de la producció escrita i s’ajusta a les normes
ortogràfiques i gramaticals que permeten una comunicació fluida.
6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.
6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, àmbit escolar/acadèmic
i àmbit social i imita textos model.
6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius, argumentatius
i dialogats i imita textos model.
6.3.

Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial,

incorpora diferents tipus d’argument i imita textos model.
6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les
argumentacions.
6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza
la

informació

i

la integra a oracions que es relacionin lògicament i

semànticament, i evita parafrasejar el text resumit.
6.6. Fa esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels elements visuals
que poden aparèixer en els textos.
7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.
7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és
capaç d’organitzar el seu pensament.
7.2. Empra en els seus escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua,
les incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu
vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.
7.3.

Valora

i

incorpora

progressivament

una

actitud

creativa

davant

l’escriptura.
7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,
participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a
conèixer els seus propis.
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BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per
resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i
revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar
la terminologia gramatical necessària per explicar els diversos usos de la
llengua.
1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i utilitza
aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos propis i
aliens.
1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos propis i
aliens, aplica els coneixements adquirits per millorar la producció de textos
verbals a les seves produccions orals i escrites.
1.3. Coneix i usa adequadament les formes verbals en les seves produccions
orals i escrites.
2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives.
2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i afixos,
aplica aquest coneixement a la millora de la comprensió de textos escrits i a
l’enriquiment del seu vocabulari actiu.
2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules i distingeix les
compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.
3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per
reconèixer i diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.
3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat de les
paraules dins una frase o un text oral o escrit.
4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que
s’estableixen entre les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit.
4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i explica el seu ús
concret en una frase o en un text oral o escrit.
5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el
text: metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.
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5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una frase
o en un text oral o escrit.
5.2. Identifica i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat
global de les paraules: tabú i eufemisme.
6. Emprar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant en
paper com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb l’ús de la
llengua i per enriquir el propi vocabulari.
6.1. Utilitza fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els
dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.
7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals,
verbals, preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració simple.
7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia la
paraula nuclear de la resta de paraules que el formen i explica el seu
funcionament en el marc de l’oració simple.
7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a partir
del seu significat i distingeix els grups de paraules que poden funcionar com a
complements verbals argumentals i adjunts.
8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple.
8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració
simple, diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència del
subjecte com una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de l’emissor.
8.2. Transforma oracions actives en passives i a l’inrevés i explica els diferents
papers semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.
8.3. Amplia oracions en un text, usa diferents grups de paraules, utilitza els
nexes adequats i crea oracions noves amb sentit complet.
9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la
funció que fan en l’organització del contingut del discurs.
9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i
explicació) i els principals mecanismes de referència interna, gramaticals
(substitucions pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims
i hiperònims), i valora la seva funció en l’organització del contingut del text.

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.
10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les
modalitats assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives, dubitatives i
imperatives en relació amb la intenció comunicativa de l’emissor.
10.2. Identifica i empra en textos orals o escrits les formes lingüístiques que
fan referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona gramatical, l’ús
de pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions impersonals, etc.
10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres
verbals.
11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en
compte els elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques,
l’estructura i la disposició dels continguts en funció de la intenció
comunicativa.
11.1. Reconeix la coherència d’un discurs, atén la intenció comunicativa de
l’emissor i identifica l’estructura i la disposició de continguts.
11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció, explicació i
diàleg, explica els mecanismes lingüístics que les diferencien i aplica els
coneixements adquirits a la producció i millora de textos propis i aliens.
12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les
seves diferents llengües i dialectes, els seus orígens històrics i alguns dels seus
trets diferencials.
12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya, n’explica alguna
característica diferencial i compara diversos textos, en reconeix els orígens
històrics i en descriu alguns dels trets diferencials.
12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del català dins i fora de l’Estat
espanyol.
13. Reconèixer les semblances que hi ha entre les diferents llengües
romàniques.
13.1. Reconeix les semblances que hi ha entre les diferents llengües
romàniques.
13.2. Distingeix tant les diferències com les coincidències amb el castellà per
evitar errors (gramaticals, lèxics, fonètics o sintàctics).
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14. Identificar els fenòmens de contacte.
14.1. Identifica els fenòmens de contacte de llengües.
15. Reconèixer els principals conceptes sociolingüístics.
15.1. Reconeix els principals conceptes sociolingüístics.
16. Reconèixer la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.
16.1. Reconeix la tasca normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans.

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA
1. Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil,
properes als gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura.
1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres
literàries properes als seus gustos, aficions i interessos.
1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica
els aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a
experiència personal.
1.3. Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i persegueix com
a única finalitat el plaer per la lectura.
2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i
universal i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions dels
alumnes, contribuint a la formació de la personalitat literària.
2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a través de
l’observació,

anàlisi

i

explicació

de

la

relació

existent

entre diverses

manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura, cinema...).
2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus,
temes i formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
2.3. Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que
responguin a un mateix tòpic, a través de l’observació, anàlisi i explicació dels
diferents punts de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el
que llegeix o veu.
3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les
arts: música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a
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més d’analitzar i d’interrelacionar obres (literàries, musicals,
arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques.
3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els
companys.
3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o
seleccionades pels alumnes, investiga i experimenta de forma progressivament
autònoma.
3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la
comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.
3.4. Dramatitza fragments literaris breus, desenvolupa progressivament
l’expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta
les produccions dels altres.
4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els 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.
4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o
adaptats, i representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII,
n’identifica el tema, en resumeix el contingut i n’interpreta el llenguatge
literari.
5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana
al segle XVIII
, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la
seva forma amb els contextos socioculturals i literaris de l’època, identificar el
tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i expressar
aquesta relació amb judicis personals raonats.
5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de
l’autor i el context i la pervivència de temes i formes, i emet judicis personals
raonats.
6. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del
gènere, amb intenció lúdica i creativa.
6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats
seguint les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.
6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació
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capaç d’analitzar i regular els seus propis sentiments.
7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un
treball acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de
literatura, adoptar un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de
la informació.
7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals
i crítics sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i
coherència.
7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la
comunicació per fer treballs acadèmics.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengua i Literatura Catalanes - 4 ESO
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

Es considera que un alumne té l’assignatura suspesa en els següents casos:
a) que tenguin les dues avaluacions suspeses
b) que tengui una de les dues avaluacions suspeses, però la mitjana sigui inferior a 5
Aquests alumnes podran recuperar aquestes avaluacions de la següent manera:
a. Lliurament de tasques pendents. Els alumnes que no hagin lliurat tasques
durant el 1r i 2n trimestre, tendran l’oportunitat de lliurar-les durant el 3r
trimestre. Cada professor establirà unes dates màximes de lliurament.
b. Els que tenguin exàmens, dictats o treballs suspesos podran recuperar-los a
partir d’unes tasques relacionades (treball, exercicis, esquemes, exposicions
orals...) que els proposarà el professor.
Per això, cada professor farà una revisió de les notes del 1r i 2n trimestre de l’alumne i
prepararà un Pla de recuperació personalitzat amb les tasques que ha de lliurar i les dates
límit per lliurar-les, que serà com a màxim dia 5 de juny. Aquest Pla de recuperació
s’enviarà a través de correu electrònic a cada alumne.
Aquestes tasques de recuperació es lliuraran a través del Google Classroom amb una tasca
específica creada per a tal fi.
Les qualificacions de les tasques de recuperació serà l’establerta a la programació inicial del
curs i modificaran les notes anteriors.
Cal tenir en compte que, a més de les tasques proposades en aquest Pla de recuperació
també podran pujar nota amb les tasques pròpies del 3r trimestre.
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3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació
La nota final de la 1a i la 2a avaluació es farà amb una mitjana de les dues
avaluacions (50%). Aquesta mitjana no es farà amb la nota que apareix als
butlletins, sinó amb la nota amb decimals que resulta de la mitjana de totes
les notes de cada avaluació.

b.

Qualificació de la 3a avaluació
Durant la 3a avaluació es proposaran tasques avaluables als alumnes.
La qualificació s’establirà segons els percentatges següents:
- 90%: exàmens, narracions, proves orals, treballs, projectes…
- 10%: actitud, participació...

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID

19, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser
inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències d’aprenentatge
disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a
avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota mitjana 3a avaluació

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0.25 punts

5o6

augmenta 0.5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

Recordam que a la tercera avaluació s’impartiran aquells continguts essencials per a poder
continuar els estudis amb garanties d’èxit i és important que TOTS els alumnes la segueixin
telemàticament.

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària

 NNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
A
Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només les objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
Al nostre centre el treball amb dispositius digitals forma part del dia a dia a les aules. Des de
l’inici del curs els alumnes ja disposen de l’aula virtual i molts dels continguts es treballen
des d’aquesta plataforma. Aquest fet facilita que durant la 3a avaluació hi hagi continuïtat de
la programació establerta a l’inici de curs i la modificació de la programació sigui bàsicament
metodològica. Per això, seguidament marcam en vermell aquells continguts, objectius i
estàndards d’aprenentatge que, per motiu del pla de treball a distància no s’han
desenvolupat i que modifiquen la programació inicial del Departament.

4t ESO

Continguts
Temporització continguts nuclears
1a avaluació

2a avaluació

CURS

4t ESO

3a avaluació

Tipus de textos:
- El text narratiu
- El text expositiu (I)

Tipus de textos:
- El text expositiu (II)
- El text argumentatiu

Tipus de textos:
- El text descriptiu
- El text instructiu
- Els textos professionals

Morfosintaxi:

Morfosintaxi:

Morfosintaxi:
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- Els verbs irregulars
- L'oració. Tipus d’oracions i les
funcions sintàctiques
- Els pronoms febles(I)

- Els pronoms febles (II)
- L'oració composta (coordinació i
juxtaposició)
- Les oracions subordinades
adjectives

- Les oracions subordinades
substantives
- Les oracions subordinades
adverbials

Ortografia:
- Les grafies a/e en posició àtona
- Les grafies o/u en posició àtona
- La síl·laba, el diftong i el hiat

Ortografia:
- L'accentuació
- La dièresi
- Les grafies s/ss/c/ç/sc/z

Ortografia:
- Les grafies p/b, t/d, c/g
- Les grafies g/j, tj/tg,x/ix, tx/ig
- Les grafies b/v i la hac
- Les grafies m/n, l/l·l, r/rr

Lèxic:
- La jardineria
- La derivació. Els sufixos
- La ciència

Lèxic / Sociolingüística:
- La derivació( prefixos i infixos)
- La composició
- El llibre i la lectura
Sociolingüística:
- Les llengües romàniques

Sociolingüística:
- La varietat estàndard
- El contacte de llengües (I)
- El contacte de llengües (II)

Literatura:
- La Renaixença
- El Modernisme
- L'Escola Mallorquina
- El Noucentisme

Literatura:
- Les Avantguardes
- El teatre del segle XX
- La prosa del segle XX(I)

Literatura:
- La prosa del segle XX( II)
- La poesia a la segona meitat del
segle XX
- La literatura catalana actual

Continguts no treballats:
- El text descriptiu
- El text instructiu
- La literatura catalana actual

Objectius específics de l'àrea.
La matèria de llengua catalana i literatura de l’educació secundària obligatòria té
els objectius següents:
1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món
dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle
XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i
cultures

diverses,

evitant

qualsevol

tipus

de

discriminació

i

estereotips

lingüístics.
2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana 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
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les necessitats individuals i socials.
3. Aconseguir la competència en llengua catalana 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 seva participació en les
creacions culturals. A fi que sigui possible que, al final de l’educació secundària
obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament la llengua catalana.
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 utilitzant els coneixements bàsics sobre les
convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos
estilístics, i valorar el coneixement del patrimoni literari com una manera de
simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la
llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i
escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.
10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món
actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com
una riquesa cultural i personal.
11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia
capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el
control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.
12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica
de textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació
per adoptar una visió personal i crítica
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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, 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 catalana 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.
6.1. Criteris d'avaluació per nivells 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.
1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,
acadèmic i laboral, identifica la informació rellevant, determina el tema i
reconeix la intenció comunicativa del parlant.
1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text
analitzant fonts de procedència no verbal.
1.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.
1.4. Distingeix les parts en les quals s’estructuren els missatges orals i la
interrelació entre discurs i context.
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1.5. Distingeix entre informació i opinió en missatges procedents dels mitjans
de comunicació i entre informació i persuasió en missatges publicitaris orals, i
identifica les estratègies d’emfatització i expansió.
1.6. Segueix i interpreta instruccions orals.
2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.
2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva i argumentativa, identifica l’estructura, la informació
rellevant, determina el tema i reconeix la intenció comunicativa del parlant.
2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text
analitzant fonts de procedència no verbal.
2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.
2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut de textos narratius,
descriptius, instructius, expositius i argumentatius, i emet opinions raonades i
les relaciona amb conceptes personals per justificar un punt de vista
particular.
2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar el
significat de paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en
diccionaris, recorda el context en el qual apareix...).
2.6. Resumeix textos narratius, descriptius, expositius i argumentatius de
forma clara, en recull les idees principals i integra la informació en oracions
que es relacionin lògicament i semànticament.
3. Comprendre el sentit global i la intenció de textos orals.
3.1. Escolta, observa i interpreta el sentit global de debats, col·loquis i
converses espontànies, i identifica la informació rellevant, determina el tema i
reconeix la intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les
diferències formals i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius
formals i els intercanvis comunicatius espontanis.
3.2. Reconeix i explica les característiques del llenguatge conversacional
(cooperació, espontaneïtat, economia i subjectivitat) en les converses
espontànies.
3.3. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un
debat, col·loqui o conversa espontània tenint en compte el to emprat, el
llenguatge que utilitza, el contingut i el grau de respecte cap a les opinions
dels altres.
3.4. Identifica el propòsit, la tesi i els arguments dels participants, en debats,
tertúlies i entrevistes procedents dels mitjans de comunicació audiovisual, i en
valora de forma crítica aspectes concrets de la forma i el contingut.
3.5. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que
regulen els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.
4. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament les produccions orals
pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no verbals
(gestos, moviments, mirada...)
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4.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la claredat
expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels
continguts.
4.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics (entonació, pauses, to,
timbre, volum...) mirada, posicionament, llenguatge del cos, etc., gestió de
temps i ajuda dels mitjans audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.
4.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la
pràctica habitual de l’avaluació i autoavaluació, a més de proposar solucions
per millorar-les.
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.
5.1. Usa i valora la llengua com un mitjà per adquirir, processar i transmetre
nous coneixements; per expressar idees i sentiments i per regular la conducta.
6. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals o informals, de forma
individual o en grup.
6.1. Fa presentacions orals de forma individual o en grup, planifica el procés
d’oralitat, organitza el contingut, consulta fonts d’informació diverses, gestiona
el temps, transmet la informació de forma coherent i aprofita vídeos,
enregistraments o altres suports digitals.
6.2. Fa intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les
similituds i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.
6.3. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua
en les seves pràctiques orals.
6.4. Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a la
finalitat de la pràctica oral.
6.5.
Resumeix
oralment
exposicions, argumentacions, intervencions
públiques..., en recull les idees principals i integra la informació en oracions
que es relacionin lògicament i semànticament.
6.6. Aplica els coneixements gramaticals a l’avaluació i la millora de l’expressió
oral, reconeix en exposicions orals pròpies o alienes les dificultats expressives:
incoherències, repeticions, ambigüitats, impropietats lèxiques, pobresa i
repetició de connectors, etc.
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.
7.1. Coneix, valora i aplica les normes que regeixen la cortesia en la
comunicació oral.
7.2. Analitza críticament debats i tertúlies procedents dels mitjans de
comunicació i hi reconeix la validesa dels arguments i en valora críticament la
forma i el contingut.
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7.3. Participa activament en els debats escolars, i respecta les regles
d’intervenció, interacció i cortesia que els regulen, i utilitza un llenguatge no
discriminatori.
8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació i potenciar el
desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i no
verbal i la representació de realitats, sentiments i emocions.
8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.

BLOC 2: COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE
1. Aplicar diferents estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.
1.1. Comprèn textos de diversa índole i posa en pràctica diferents estratègies
de lectura i autoavaluació de la seva pròpia comprensió en funció de l’objectiu
i el tipus de text, a més d’actualitzar coneixements previs, treballar els errors
de comprensió i construir el significat global del text.
1.2. Localitza, relaciona i seqüencia les informacions explícites dels textos.
1.3. Infereix la informació rellevant dels textos, n’identifica la idea principal i
les idees secundàries i s’hi estableixen relacions.
1.4. Construeix el significat global d’un text o de frases del text i en demostra
una comprensió plena i detallada.
1.5. Fa connexions entre un text i el seu context, l’integra i l’avalua
críticament i fa hipòtesis sobre aquest.
1.6. Comprèn el significat de paraules pròpies del nivell culte de la llengua, les
incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu
vocabulari per expressar-se amb exactitud i precisió.
2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos orals.
2.1. Reconeix i expressa el tema, les idees principals, l’estructura i la intenció
comunicativa de textos escrits propis de l’àmbit personal, acadèmic, social,
laboral i de relacions amb organitzacions, i també identifica la tipologia textual
(narració, exposició...) seleccionada, l’organització del contingut i el format
emprat.
2.2. Identifica els trets diferencials dels diferents gèneres periodístics
informatius i d’opinió: notícies, reportatges, editorials, articles i columnes,
cartes al director, comentaris i crítica.
2.3. Comprèn i explica els elements verbals i els elements no verbals i la
intenció comunicativa d’un text publicitari que prové dels mitjans de
comunicació.
2.4. Localitza informacions explícites en un text i les relaciona entre si i amb el
context, les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.
2.5. Interpreta el sentit de paraules, expressions, frases o petits fragments
extrets d’un text en funció del seu sentit global.
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2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en esquemes, mapes
conceptuals, diagrames, gràfics, fotografies...
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
valoracions d’acord o desacord respectant a tota hora les opinions dels altres.
3.1 Identifica i expressa les opinions d’acord i desacord sobre aspectes parcials
o globals d’un text.
3.2 Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.
3.3 Respecta 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.
4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació i integra els
coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.
4.2. Coneix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital,
diccionaris de dubtes i irregularitats de la llengua, etc.
4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de
biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.
5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos
adequats, coherents i cohesionats.
5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres,
mapes conceptuals, etc.
5.2. Redacta esborranys de textos.
5.3. Escriu textos en diferents suports amb el registre adequat, organitza les
idees amb claredat, enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i
respecta les normes ortogràfiques i gramaticals.
5.4. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut
(idees, estructura...) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i
presentació)
5.5. Avalua, amb l’ús de guies, la seva pròpia producció escrita, així com la
producció escrita dels companys.
5.6. Reescriu textos propis i aliens i aplica les propostes de millora que es
dedueixen de l’avaluació de la producció escrita.
6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.
6.1. Redacta amb claredat i correcció textos propis de l’àmbit personal,
acadèmic, social i laboral.
6.2. Redacta amb claredat i correcció textos narratius, descriptius, instructius,
expositius i argumentatius i s’adequa als trets propis de la tipologia
seleccionada.
6.3. Utilitza diferents i variats organitzadors textuals en els escrits.
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6.4. Resumeix el contingut de tot tipus de textos, recull les idees principals
amb coherència i cohesió i les expressa amb un estil propi, i evita reproduir
literalment les paraules del text.
6.5. Fa esquemes i mapes conceptuals que estructurin el contingut dels textos
treballats.
6.6. Explica per escrit el significat dels elements visuals que puguin aparèixer
en els textos: gràfics, imatges, etc.
7. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d’adquisició
dels aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.
7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és
capaç d’organitzar el pensament.
7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les
incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu
vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.
7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant la lectura i
l’escriptura.
7.4. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,
participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a
conèixer els seus propis.

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.
1.1. Explica els valors expressius que adquireixen alguns adjectius,
determinants i pronoms en relació amb la intenció comunicativa del text on
apareixen.
2. Reconèixer i explicar els valors expressius que adquireixen les formes
verbals en relació amb la intenció comunicativa del text en el qual apareixen.
2.1. Reconeix i explica els valors expressius que adquireixen les formes
verbals en relació amb la intenció comunicativa del text en el qual apareixen.
3. Reconèixer i explicar el significat dels principals prefixos i sufixos i les seves
possibilitats de combinació per crear noves paraules, i n’identifica aquells que
procedeixen del llatí i grec.
3.1. Reconeix els diferents procediments per a la formació de paraules noves i
explica el valor significatiu dels prefixos i sufixos.
3.2. Forma substantius, adjectius, verbs i adverbis a partir d’altres categories
gramaticals i empra diferents procediments lingüístics.
3.3. Coneix el significat dels principals prefixos i sufixos d’origen grecollatí i els
utilitza per deduir el significat de paraules desconegudes.
4. Identificar els diferents nivells de significat de paraules o expressions en
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funció de la intenció comunicativa del discurs oral o escrit en què apareixen.
4.1. Explica tots els valors expressius de les paraules que guarden relació amb
la intenció comunicativa del text on apareixen.
4.2. Explica amb precisió el significat de paraules i usa l’accepció adequada en
relació amb el context en el qual apareixen.
5. Usar correctament i eficaçment els diccionaris i altres fonts de consulta, en
paper o en format digital per resoldre dubtes sobre l’ús correcte de la llengua i
per progressar en l’aprenentatge autònom.
5.1. Empra els diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital,
resol eficaçment els dubtes sobre l’ús correcte de la llengua i progressa en
l’aprenentatge autònom.
6. Explicar i descriure els trets que determinen els límits oracionals per
reconèixer l’estructura de les oracions compostes.
6.1. Transforma i amplia oracions simples en oracions compostes mitjançant
connectors i altres procediments de substitució per evitar repeticions.
6.2. Reconeix la paraula nuclear que organitza sintàcticament i semànticament
un enunciat, així com els elements que s’agrupen entorn d’aquesta.
6.3. Reconeix l’equivalència semàntica i funcional entre l’adjectiu, el substantiu
i alguns adverbis amb oracions de relatiu, substantives i adverbials
respectivament, transforma i amplia adjectius, substantius i adverbis en
oracions subordinades i les insereix com a constituents d’una altra oració.
6.4. Utilitza de forma autònoma textos de la vida quotidiana per a l’observació,
reflexió i explicació sintàctica.
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.
7.1. Revisa els seus discursos orals i escrits i aplica correctament les normes
ortogràfiques i gramaticals i reconeix el seu valor social per obtenir una
comunicació eficient.
8. Identificar i explicar les estructures dels diferents gèneres textuals amb
especial atenció les estructures expositives i argumentatives per utilitzar-les a
les seves produccions orals i escrites.
8.1. Identifica i explica les estructures dels diferents gèneres textuals, amb
especial atenció a les expositives i argumentatives, i les utilitza a les pròpies
produccions orals i escrites.
8.2. Coneix els elements de la situació comunicativa que determinen els
diversos usos lingüístics: tema, propòsit, destinatari, gènere textual, etc.
8.3. Descriu els trets lingüístics més excel·lents de textos expositius i
argumentatius i els relaciona amb la intenció comunicativa i el context en el
qual es produeixen.
8.4. Reconeix en un text, i utilitza a les produccions pròpies, els diferents
procediments lingüístics per a l’expressió de la subjectivitat.
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.
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9.1. Reconeix i utilitza la substitució lèxica com un procediment de cohesió
textual.
9.2. Identifica, explica i usa diferents tipus de connectors de causa,
conseqüència, condició i hipòtesi, així com els mecanismes gramaticals i lèxics
de referència interna que proporcionen cohesió a un text.
10. Reconèixer i utilitzar els diferents registres lingüístics en funció dels àmbits
socials i valorar la importància d’emprar el registre adequat en cada moment.
10.1. Reconeix els registres lingüístics en textos orals o escrits en funció de la
intenció comunicativa i del seu ús social.
10.2. Valora la importància d’utilitzar el registre adequat en cada situació
comunicativa i l’aplica en els seus discursos orals i escrits.
11. Reconèixer els aspectes més elementals de la situació sociolingüística i
legal de les llengües de l’Estat espanyol.
11.1. Reconeix els conceptes que tenen relació amb els fenòmens de contacte
de llengües: bilingüisme i conflicte lingüístic.
11.2. Coneix les lleis bàsiques que regulen la situació sociolingüística de les
llengües de l’Estat espanyol.
12. Apreciar les normes que regulen la situació democràtica entre parlants de
les diverses llengües de l’Estat.
12.1. Coneix la normativa que regula la situació democràtica entre parlants de
les diferents llengües de l’Estat.
13. Manifestar actituds de respecte cap a les llengües i els seus parlants i fer
ús dels drets lingüístics.
13.1. Desenvolupa actituds lingüístiques respectuoses.
13.2. Comprèn que els parlants són els protagonistes de la situació
sociolingüística i participen activament en el procés de normalització o de
substitució lingüística.

BLOC 4: EDUCACIÓ LITERÀRIA
1. Afavorir la lectura i comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i
universal i de la literatura juvenil.
1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres
literàries properes als seus gustos i aficions.
1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, en resumeix el contingut,
n’explica els aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta
com a experiència personal.
1.3. Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i persegueix com
a única finalitat el plaer per la lectura.
2. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les
arts.
2.1. Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió mitjançant
l’observació, l’anàlisi i l’explicació de la relació existent entre diverses
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manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura, cinema...).
2.2 Reconeix i comenta la pervivència o evolució de personatges tipus, temes i
formes al llarg dels diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
2.3 Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que
responguin a un mateix tòpic, mitjançant l’observació, l’anàlisi i l’explicació
dels diferents punts de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i
critica el que llegeix o veu.
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.
3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els
companys.
3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o
seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma
progressivament autònoma.
3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la
comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.
3.4. Dramatitza fragments literaris breus i desenvolupa progressivament
l’expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta
les produccions dels altres.
4. Comprendre textos literaris representatius del segle XIX als nostres dies i
reconèixer la intenció de l’autor, el tema, els trets propis del gènere a què
pertany i relacionar el seu contingut amb el context sociocultural i literari de
l’època, o d’altres èpoques, i expressar la relació existent amb opinions
personals raonades.
4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris representatius de la
literatura del segle XIX als nostres dies, n’identifica el tema, en resumeix el
contingut i n’interpreta el llenguatge literari.
4.2. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de
l’autor i el context i la pervivència de temes i formes i emet opinions personals
raonades.
5. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del
gènere, amb intenció lúdica i creativa.
5.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats,
segueix les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.
5.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació
capaç d’analitzar i regular els sentiments.
6. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades per fer un treball
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura,
a més d’adoptar un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la
informació.
6.1. Consulta i cita adequadament diverses fonts d’informació per
desenvolupar per escrit, amb rigor, claredat i coherència, un tema relacionat
amb el currículum de literatura.
6.2. Aporta en els seus treballs escrits o orals conclusions i punts de vista
personals i crítics sobre les obres literàries i les expressa amb rigor, claredat i
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coherència.
6.3. Empra recursos variats de les tecnologies de la informació i la
comunicació per dur a terme els seus treballs acadèmics.
Mínims exigibles en acabar 4t d’ESO
Es consideraran criteris mínims per a 2n cicle d'ESO:
1. Tenir un hàbit de treball constant durant el curs, tant pel que fa a la feina dins
l'aula, com a les tasques encomanades a casa.
2. Tenir una actitud respectuosa envers la llengua i esforçar-se per dominar-la
tant oralment com per escrit.
3. Tenir una actitud positiva i participativa en les diferents activitats que es
duguin a terme.
4. Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i amb el
professor/a, amb fluïdesa i un mínim de correcció.
5. Exposar oralment un tema, després d'una planificació prèvia, de manera
lògica i ordenada i amb el llenguatge adequat a la intenció i a la situació
comunicativa.
6. Llegir amb fluïdesa atenent a l'entonació i als signes de puntuació.
7. Produir textos escrits de tipologia diferent, amb ús de distintes tècniques de
comunicació, amb adequació, correcció, coherència i ben cohesionats a la
situació comunicativa.
8. Reconèixer els principals elements lingüístics (text, oració, complements,
pronoms, morfologia nominal i verbal).
9. Integrar en els textos escrits les normes ortogràfiques, morfològiques,
sintàctiques i lèxiques, en benefici d'una plena comunicació.
10. Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i els seus elements
formals per a una millor comprensió dels textos aliens i per a la revisió i millora
dels propis.
11. Identificar el gènere al qual pertany un text literari llegit, reconèixer els
elements estructurals bàsics i els grans tipus de procediments retòrics que hi
apareixen i emetre una opinió personal valorativa sobre el que s'ha llegit.
12. Produir textos amb intenció literària fent servir les estructures de gèneres i
procediments retòrics estudiats.
13. Establir relacions entre obres, autors i moviments dels més rellevants de la
història de la literatura catalana i els elements més remarcables del context
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cultural, social i històric on es desenvolupen.
14. Identificar els principals dialectes de la llengua catalana i integrar-los en una
concepció globalitzadora de la llengua.
15. Identificar, localitzar i descriure fenòmens de contacte de la llengua catalana
amb altres llengües.
16.

Reflexionar

sobre

l'observació

de diferents actituds lingüístiques en

situacions escolars i exteriors a l'àmbit escolar.
17. Adquirir i utilitzar un lèxic adequat al contingut del curs.
18. Llegir les lectures proposades per al curs.
19. Presentar els treballs amb un mínim de correcció gramatical i amb cura
formal.
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ANNEX Modificacions de la programació docent derivades de la crisi sanitària per la Covid-19

Departament de Llengua i Literatura Catalanes -3PMAR
1. Metodologia:
A conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern i les instruccions posteriors que
impliquen un confinament de la població i el tancament del centre educatiu, a l’IES Port
d’Alcúdia, les classes s’impartiran de forma no presencial mitjançant la modalitat a
distància i en línia. Es seguirà el pla de treball a distància establert al centre a partir del
mes de març de 2020 fins que es puguin reprendre les classes presencials al centre.
2.

Mesures i criteris per a la recuperació de la 1a i 2a avaluació.

Es considera que un alumne té l’assignatura suspesa en els següents casos:
a) que tenguin les dues avaluacions suspeses
b) que tengui una de les dues avaluacions suspeses, però la mitjana sigui inferior a 5
Aquests alumnes podran recuperar aquestes avaluacions de la següent manera:
a. Lliurament de tasques pendents. Els alumnes que no hagin lliurat tasques
durant el 1r i 2n trimestre, tendran l’oportunitat de lliurar-les durant el 3r
trimestre. Cada professor establirà unes dates màximes de lliurament.
b. Els que tenguin exàmens, dictats o treballs suspesos podran recuperar-los a
partir d’unes tasques relacionades (treball, exercicis, esquemes, exposicions
orals...) que els proposarà el professor.
Per això, cada professor farà una revisió de les notes del 1r i 2n trimestre de l’alumne i
prepararà un Pla de recuperació personalitzat amb les tasques que ha de lliurar i les dates
límit per lliurar-les, que serà com a màxim dia 5 de juny. Aquest Pla de recuperació
s’enviarà a través de correu electrònic a cada alumne.
Aquestes tasques de recuperació es lliuraran a través del Google Classroom amb una tasca
específica creada per a tal fi.
Les qualificacions de les tasques de recuperació serà l’establerta a la programació inicial del
curs i modificaran les notes anteriors.
Cal tenir en compte que, a més de les tasques proposades en aquest Pla de recuperació
també podran pujar nota amb les tasques pròpies del 3r trimestre.
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3.

Criteris de qualificació de la matèria
a.

Mitjana 1a i 2a avaluació
La nota final de la 1a i la 2a avaluació es farà amb una mitjana de les dues
avaluacions (50%). Aquesta mitjana no es farà amb la nota que apareix als
butlletins, sinó amb la nota amb decimals que resulta de la mitjana de totes
les notes de cada avaluació.

b.

Qualificació de la 3a avaluació
Durant la 3a avaluació es proposaran tasques avaluables als alumnes.
La qualificació s’establirà segons els percentatges següents:
- 90%: exàmens, narracions, proves orals, treballs, projectes…
- 10%: actitud, participació...

Seguint les Instruccions complementàries sobre avaluació a causa de l'epidèmia del COVID

19, “La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària no podrà ser
inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències d’aprenentatge
disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials”.
Per tant, la qualificació final ordinària de cada matèria es calcularà a partir de la 1a i 2a
avaluació, i podrà augmentar fins a un punt i mig, segons la nota de la 3a avaluació.
Els criteris d’augment de nota són els següents:
Nota mitjana 3a avaluació

Nota final

1o2

augmenta 0 punts

3o4

augmenta 0.25 punts

5o6

augmenta 0.5 punts

7o8

augmenta 1 punt

9 o 10

augmenta 1.5 punts

Recordam que a la tercera avaluació s’impartiran aquells continguts essencials per a poder
continuar els estudis amb garanties d’èxit i és important que TOTS els alumnes la segueixin
telemàticament.

c. Criteris específics de l’avaluació final extraordinària
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Si l’alumne ha obtingut una avaluació negativa en la matèria a l’avaluació ordinària del mes
de juny obtendrà un pla de reforç individualitzat per a recuperar-la a l’avaluació
extraordinària del setembre.
A l’avaluació final extraordinària (proves del mes de setembre) els alumnes seran avaluats
tenint en consideració només les objectius, continguts, criteris d’avaluació, estàndards
d’aprenentatge i grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la
suspensió de les activitats lectives presencials (1a i 2a avaluació).
Les activitats, treballs i/o proves realitzades durant l’ensenyament no presencial (3a
avaluació) només es podran fer servir per augmentar la qualificació final extraordinària.
Criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària
Els criteris de qualificació de l’avaluació final extraordinària són els mateixos que s’apliquen
a l’avaluació ordinària del mes de juny.

4. Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació.
Al nostre centre el treball amb dispositius digitals forma part del dia a dia a les aules. Des de
l’inici del curs els alumnes ja disposen de l’aula virtual i molts dels continguts es treballen
des d’aquesta plataforma. Aquest fet facilita que durant la 3a avaluació hi hagi continuïtat de
la programació establerta a l’inici de curs i la modificació de la programació sigui bàsicament
metodològica. Per això, seguidament marcam en vermell aquells continguts, objectius i
estàndards d’aprenentatge que, per motiu del pla de treball a distància no s’han
desenvolupat i que modifiquen la programació inicial del Departament.

3r PMAR

OBJECTIUS DE L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
Els objectius específics que l'alumne/a ha d'assolir durant el curs són els
següents:
1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món
dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle
XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i
cultures

diverses,

lingüístics.

evitant

qualsevol

tipus

de

discriminació

i

estereotips
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2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana 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 catalana 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 seva participació en les
creacions culturals. A fi que sigui possible que, al final de l’educació secundària
obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament la llengua catalana.
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 utilitzant els coneixements bàsics sobre les
convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos
estilístics, i valorar 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, 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 catalana 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.
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LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Els objectius específics que l'alumne/a ha d'assolir durant el curs són els
següents:
1. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món
dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle
XXI, per a l’entesa i la mediació entre persones de procedències, llengües i
cultures

diverses,

evitant

qualsevol

tipus

de

discriminació

i

estereotips

lingüístics.
2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua castellana
per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i l’elaboració
d’informació i en la transformació dels coneixements), per expressar les opinions
i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer
les necessitats individuals i socials.
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.
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7. Comprendre, interpretar i valorar textos orals i escrits de diferents àmbits, tot
tenint en compte les finalitats i les situacions en què es produeixen i els
elements verbals i no verbals que intervenen en la seva recepció.
8. Comprendre i crear textos literaris emprant els coneixements bàsics sobre les
convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos
estilístics, i valorar així el coneixement del patrimoni literari com una manera de
simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
9. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la
llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i
escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció.
10. Conèixer la realitat plurilingüe de les Illes Balears, d’Espanya i del món
actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com
una riquesa cultural i personal.
11. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia
capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el
control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.
12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica
de textos, tant de fragments com d’obres completes i d’altres fonts d’informació
per adoptar una visió personal i crítica.
13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i
transmetre informació i per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i
coherència.
14. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua
(fonològic, ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els
elements que hi pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de textos.
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.
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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.

ÀREA DE SOCIALS
Els objectius específics que l'alumne/a ha d'assolir durant el curs són els
següents:
1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i
culturals i les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest
coneixement per comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats
i els seus problemes més rellevants.
2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del
medi físic i les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora
d’emprar l’espai i els recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic,
social, cultural, polític i mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la
problemàtica específica de l’ús dels recursos a les Illes Balears.
3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el
medi que organitzen i en el qual es desenvolupen.
4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat
geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques,

ANNEX Modificació programacions didàctiques curs 2019-2020
així com els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes
Balears.
5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els
esdeveniments històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i
de les Illes Balears a fi d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la
humanitat amb un marc cronològic precís.
6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic
del món, d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.
7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social,
cultural i històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i
respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds
positives cap a la defensa i la conservació d’aquest patrimoni, especialment el de
les Illes Balears.
8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo
al vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i
millorar la comunicació.
9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques
propis de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic,
estadístic i cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i
social, les biblioteques, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la
informació i la comunicació; tractar aquesta informació d’acord amb la finalitat
que es persegueix i comunicar-la als altres de forma organitzada i intel·ligible.
10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud
constructiva, crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i
valorant el diàleg com una via necessària per solucionar els problemes humans i
socials.
11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els
valors i les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment
irrenunciable i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i
situacions discriminatòries i injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els
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grups socials i les persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics
necessaris.
12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb
cultures i opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a
emetre judicis de valor.

CONTINGUTS DE L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA /
L’ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Ja que els continguts d'ambdues assignatures coincideixen, s’ha considerat
especificar-los de forma conjunta.
BLOC 1. Comunicació oral: escoltar i parlar
Escoltar
Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb l’àmbit d’ús:
àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.
Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en relació amb la finalitat
que

persegueixen:

textos

narratius,

descriptius,

instructius,

expositius,

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

Parlar
Coneixement i ús progressivament autònom de les estratègies necessàries per a
la producció i avaluació de textos orals.
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Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en públic:
planificació

del

discurs, pràctiques orals formals i informals i avaluació

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

BLOC 2. Comunicació escrita: llegir i escriure
Llegir
Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies necessàries per a la
comprensió de textos escrits.
Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit personal,
àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.
Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius, descriptius, instructius,
expositius, argumentatius i dialogats.
Actitud

progressivament crítica i reflexiva davant la lectura, n’organitza

raonadament les idees, les exposa i respecta les dels altres.
Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les
tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’obtenció d’informació.

Escriure
Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies per a la producció de textos
escrits: planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i
revisió del text.
L’escriptura com a procés.
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Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i
àmbit social.
Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius
i escriptura de textos dialogats.
Interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge
i com a forma de comunicar sentiments, experiències, coneixements i emocions.

BLOC 3. Coneixement de la llengua
La paraula
Reconeixement, ús i explicació de les categories gramaticals: substantiu,
adjectiu, determinant, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i interjecció.
Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de la paraula.
Procediments per formar paraules.
Comprensió i interpretació dels components del significat de les paraules:
denotació i connotació. Coneixement reflexiu de les relacions semàntiques que
s’estableixen entre les paraules.
Observació, reflexió i explicació dels canvis que afecten el significat de les
paraules:

causes

i

mecanismes.

Metàfora,

metonímia,

paraules

tabú

i

i

valoració

les normes ortogràfiques i gramaticals

eufemismes.
Coneixement,

ús

de

reconeixent el seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi per aconseguir una
comunicació eficaç.
Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre
l’ús de la llengua.
Les relacions gramaticals
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Reconeixement, identificació i explicació de l’ús dels diferents grups de paraules:
grup nominal, adjectival, preposicional, verbal i adverbial i de les relacions que
s’estableixen entre els elements que els conformen en el marc de l’oració simple.
Reconeixement, ús i explicació dels elements constitutius de l’oració simple:
subjecte i predicat. Oracions impersonals, actives i oracions passives.
El discurs
Reconeixement, ús i explicació dels connectors textuals i dels principals
mecanismes de referència interna, tant gramaticals com lèxics.
Reconeixement, ús i explicació dels diferents recursos de modalització en funció
de la persona que parla o escriu. L’expressió de l’objectivitat i la subjectivitat a
través de les modalitats oracionals i les referències internes a l’emissor i al
receptor en els textos.
Explicació progressiva de la coherència del discurs tenint en compte les relacions
gramaticals i lèxiques que s’estableixen en l’interior del text i la seva relació amb
el context.

Les varietats de la llengua
Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya i valoració
com a font d’enriquiment personal i com a mostra de la riquesa del nostre
patrimoni històric i cultural.

BLOC 4. Educació literària
Pla lector
Lectura lliure d’obres de la literatura espanyola i universal i de la literatura
juvenil com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món
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per aconseguir el desenvolupament dels propis gusts i interessos literaris i de
l’autonomia lectora.
Introducció a la literatura mitjançant els textos.
Aproximació als gèneres literaris i a les obres més representatives de la
literatura espanyola des de l’edat mitjana al Segle d’Or a través de la lectura i
l’explicació de fragments significatius i, si és el cas, textos complets.
Creació
Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos, segons les
convencions formals del gènere i amb intenció lúdica i creativa.
Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme treballs.

Temporització continguts nuclears
ÀREA DE LLENGUA CATALANA
1a avaluació

2a avaluació

CURS

3r ESO
PMAR

3a avaluació
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La portada de diari. La
notícia. El breu. La crònica

Els gèneres d'opinió. El
reportatge

L'entrevista. La publicitat. La
informació a la xarxa

L'adequació. La coherència

La cohesió. La coma. El
punt i seguit.

El punt i a part. El paràgraf.
Punt i coma, dos punts i
punts suspensius. Parèntesis
i guió

Les categories
gramaticals. El subjecte. El
CN

El verb. L'atribut. CD. CI.
CC

A/E, O/U. La síl·laba, el
diftong i el hiat

L'accentuació i la dièresi.
Les oclusives. Les esses

Els diccionaris. La
sinonímia. La lexicalització

Els camps semàntics i la
hiponímia. Les locucions,
les frases fetes i els
refranys. Les varietats
geogràfiques

Els trobadors. Ramon Llull.
Les quatre grans cròniques

La prosa moral.
L'Humanisme. La poesia
del s.XV. La novel·la
cavalleresca

Temporització continguts nuclears
ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA

C. de règim verbal. C.
predicatiu. 
Pronoms Febles.
L'oració composta
G/J, TG/TJ, IX/X, TX/IG,
B/V, H, M/N, L·L, R/RR
Les varietats geogràfiques.
La sociolingüística. Les
llengües d'Europa
El Renaixement. El Barroc.
El s. XVIII

CURS

3r ESO
PMAR

1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

De la palabra al texto

Complementos directo,
indirecto y agente

El mensaje y el contexto

Repaso de los géneros
periodísticos. La crónica
Repaso del consonantismo
La lliteratura medieval:
primeras manifestaciones

El teatro. Repaso de los
géneros dramáticos
La mayúscula y las
minúsculas
El Renacimiento: la poesía

La poesía. Géneros poéticos
La tilde diacrítica
El Barroco: la poesía
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El sintagma nominal
Los géneros literarios. Los
géneros narrativos. La
novela
La puntuación (I y II): el
punto y los puntos
suspensivos. Los dos
puntos, el punto y coma y
la coma
La literatura medieval: el
mester de clerecía y la
prosa
El sintagma verbal, el
atributo y el complemento
predicativo
El reportaje

El complemento de
régimen verbal y el
circunstancial

Las relaciones semánticas

La literatura didáctica

La acentuación en palabras
con diptongos e hiatos

Las siglas, los acrónimos,
las abreviaturas y los
símbolos

El Barroco: la narrativa y el
teatro

La narrativa del
Renacimiento. La novela
idealista y la novela
realista: 
el Lazarillo de
Tormes
La oración simple y la
oración compuesta
El artículo de opinión
La acentuación

La puntuación (III): los
signos de interrogación y
exclamación, el guion y la
raya, el paréntesis, el
corchete y las comillas.

La biografía

Las lenguas del mundo
El texto expositivo
Palabras juntas o separadas
La literatura del siglo XVIII

Miguel de Cervantes y 
Don
Quijote de la Mancha.

La literatura del siglo XV:
el Prerrenacimiento.

ÀREA DE SOCIALS
Obtenció i processament d’informació, explícita i implícita, a partir de la
percepció dels paisatges geogràfics de l’entorn o d’imatges, de fonts orals i de
documents visuals, cartogràfics i estadístics, inclosos els proporcionats per les
tecnologies de la informació i la comunicació. Comunicació oral o escrita de la
informació obtinguda.
●

Realització

alguna

de debats, anàlisi de casos o resolució de problemes sobre

qüestió

d’actualitat

fent

servir,

entre

altres,

les

fonts

d’informació que proporcionen els mitjans de comunicació, valorar
críticament informacions diferents sobre un mateix fet, fonamentar les
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opinions, argumentar les propostes, respectar les dels altres i utilitzar
el vocabulari geogràfic adequat.
●

Elaboració


de treballs de síntesi o d’indagació utilitzant informació de

fonts variades i presentació correcta d’aquests combinant diverses
formes d’expressió, aprofitant de manera especial les possibilitats que
proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació.

Bloc 1. Activitat econòmica i espai geogràfic
●

L’aprofitament


econòmic del medi físic: relacions entre naturalesa,

desenvolupament i societat.
●

L’activitat


econòmica. Necessitats humanes i béns econòmics.

Conceptes i institucions bàsiques per comprendre el funcionament de
l’activitat econòmica en una economia de mercat i la seva repercussió en
el desenvolupament econòmic i a les unitats familiars. Canvis al món del
treball.
●

Les


activitats agràries i les transformacions al món rural. L’activitat

pesquera i la utilització de la mar. La producció energètica (fonts
renovables i no renovables ) i la importància de les energies
renovables. L’activitat industrial i els espais industrials. Diversitat i
importància creixent dels serveis en l’economia actual. Observació i
identificació dels paisatges geogràfics resultants. Presa de consciència
del caràcter limitat dels recursos, de la necessitat de racionalitzar-ne el
consum

i

de

l’impacte

de

l’activitat

econòmica

a

l’espai.

El

canviclimàtic: factors i conseqüències.
●

Localització


i caracterització de les principals zones i focus d’activitat

econòmica, amb especial referència al territori espanyol i europeu.
●

Contextualització


de l’economia balear dins el marc espanyol, europeu

i mundial. La terciarització de les Illes Balears: evolució i situació dels
sectors primari i secundari. El turisme: evolució i característiques del

turisme
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tradicional
i
del
turisme
alternatiu.
Repercussions

demogràfiques, socials, culturals, econòmiques i mediambientals del
turisme. Els sistemes de transport i les xarxes de comunicació de les
Illes Balears.

Bloc 2. Organització política i espai geogràfic
●

L’organització


política de les societats. L’estat com a entitat política i

geogràfica. Tipologia dels estats segons el seu règim, el seu sistema i
la distribució territorial del poder. Identificació dels principis i de les
institucions dels règims democràtics.
●

Organitzacions


supraestatals. El paper de l’Organització de les Nacions

Unides. El mapa polític del món.
●

L’organització


política i administrativa de l’Estat espanyol i de la Unió

Europea. Funcionament de les institucions espanyoles i europees. El
model autonòmic espanyol. El mapa polític de l’Estat espanyol i de la
Unió Europea.
●

L’organització


territorial de les Illes Balears: illa, comarca,

mancomunitat i municipi. L’organització política de les Illes Balears i de
les seves institucions. L’Estatut d’autonomia: Parlament, Presidència i
Govern. Els consells insulars. El municipi.

Bloc 3. Transformacions i desequilibris al món actual
·

El món contemporani: interdependència i globalització.

Desenvolupament i subdesenvolupament.
·

Desenvolupament desigual: Les desigualtats socioeconòmiques i
ambientals.
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Relacions entre nord i sud. Polítiques de cooperació i solidaritat. Les grans
àrees geopolítiques, geoeconòmiques i culturals del món. La situació de
l’Estat espanyol al món.
·

Les migracions contemporànies. Tendències i conseqüències dels
desplaçaments de població al món actual.

·

Riscs i problemes mediambientals. Mesures correctores i polítiques de
sostenibilitat. Disposició favorable a contribuir, individualment i
col·lectivament, a la racionalització en el consum i al desenvolupament
humà de manera equitativa i sostenible.

·

L’espai geogràfic europeu. La Unió Europea al món actual: tendències
demogràfiques, econòmiques i estratègies de desenvolupament.

·

La diversitat geogràfica de l’Estat espanyol. Les activitats agràries i
pesqueres a l’Estat espanyol. L’espai rural. La indústria i els espais
industrials espanyols. La producció energètica i minera. La
terciarització de l’economia espanyola: el comerç i el turisme. El
desenvolupament de les noves tecnologies.

L’articulació del territori: infraestructures de transport i telecomunicacions.
Els impactes de l’activitat humana en el medi físic. El problema de l’aigua.
Els desequilibris regionals. La comunitat autònoma de les Illes Balears dins
el context social, polític i econòmic de l’Estat espanyol.

Temporització continguts nuclears
ÀREA DE SOCIALS
1a avaluació

2a avaluació

CURS

3r ESO
PMAR

3a avaluació
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El sector secundari
El relleu : marc físic de les
activitats humanes
Els paisatges de la Terra

La Unió Europea

El sector terciari

L’Estat espanyol

L’economia espanyola

L’organització econòmica

Cap a un sistema mundial

Naturalesa i societat

El sector primari

L’organització política de
les societats

5.1.CRITERIS D'AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLE

ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA I ÀREA DE LLENGUA
CASTELLANA I LITERATURA
BLOC 1. Comunicació oral: escoltar i parlar
1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit
personal, acadèmic/escolar i social.
1.1. Comprèn el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal,
escolar/acadèmic i social, i identifica l’estructura, la informació rellevant i la
intenció comunicativa del parlant.
1.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text, i analitza
fonts de procedència no verbal.
1.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.
1.4. Segueix i interpreta instruccions orals i respecta la jerarquia donada.
1.5. Comprèn el sentit global de textos publicitaris, informatius i d’opinió
procedents dels mitjans de comunicació, distingeix la informació de la persuasió
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en la publicitat i la informació de l’opinió en notícies, reportatges, etc., i
identifica les estratègies d’emfatització i d’expansió.
1.6. Resumeix textos, de forma oral, reconeix les idees principals i les integra,
de forma clara, en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
2. Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.
2.1. Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció narrativa, descriptiva,
instructiva,

expositiva

i

argumentativa, identifica la informació rellevant,

determina el tema i reconeix la intenció comunicativa del parlant, així com
l’estructura i les estratègies de cohesió textual oral.
2.2. Anticipa idees i infereix dades de l’emissor i del contingut del text i analitza
fonts de procedència no verbal.
2.3. Reté informació rellevant i extreu informacions concretes.
2.4. Interpreta i valora aspectes concrets del contingut i l’estructura de textos
narratius, descriptius, expositius, argumentatius i instructius, emet judicis
raonats i els relaciona amb conceptes personals per justificar un punt de vista
particular.
2.5. Empra progressivament els instruments adequats per localitzar el significat
de paraules o enunciats desconeguts (demana ajuda, cerca en diccionaris,
recorda el context en el qual apareix...).
2.6.

Resumeix

textos

narratius,

descriptius,

instructius,

expositius

i

argumentatius, de forma clara, reconeix les idees principals i integra la
informació en oracions que es relacionin lògicament i semànticament.
3. Comprendre el sentit global de textos orals.
3.1. Escolta, observa i explica el sentit global de debats, col·loquis i converses
espontànies, identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la
intenció comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències
formals i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els
intercanvis comunicatius espontanis.
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3.2. Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en un
debat tenint en compte el to emprat, el llenguatge que s’usa, el contingut i el
grau de respecte vers les opinions dels altres.
3.3. Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que
regulen els debats i qualsevol intercanvi comunicatiu oral.
4. Valorar la importància de la conversa en la vida social a través de la
pràctica d’actes de parla: contar, descriure, opinar, dialogar..., en
situacions comunicatives pròpies de l’activitat escolar.
4.1. Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals.
5.

Reconèixer,

interpretar

i

avaluar

progressivament

la

claredat

expositiva, l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les
produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els
elements no verbals (gests, moviments, mirada...).
5.1. Coneix el procés de producció de discursos orals i valora la claredat
expositiva, l’adequació, i la coherència del discurs, així com la cohesió dels
continguts.
5.2. Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i
de la gestió de temps i d’ajuts audiovisuals en qualsevol tipus de discurs.
5.3. Reconeix els errors de la producció oral pròpia i aliena a partir de la pràctica
habitual de l’avaluació i l’autoavaluació, i proposa solucions per millorar-les.
6. 
Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de
forma individual o en grup.
6.1. Realitza presentacions orals.
6.2. Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral formal,
reconeix la idea central i el moment en què s’ha de presentar al seu auditori, així
com les idees secundàries i exemples que donen suport al seu desenvolupament.
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6.3. Realitza intervencions no planificades, dins l’aula, analitza i compara les
similituds i les diferències entre discursos formals i discursos espontanis.
6.4. Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua
en les seves pràctiques orals.
6.5. Pronuncia amb correcció i claredat, i modula i adapta el seu missatge a la
finalitat de la pràctica oral.
6.6. Avalua, per mitjà de guies, les produccions pròpies i alienes i millora
progressivament les seves pràctiques discursives.
7. Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses
espontànies.
7.1. Participa activament en debats i col·loquis escolars, respecta les regles
d’interacció, intervenció i cortesia que els regulen, en manifesta les opinions i
respecta les opinions dels altres.
7.2. Se cenyeix al tema, no divaga i atén les instruccions del moderador en
debats i col·loquis.
7.3. Avalua les intervencions pròpies i alienes.
7.4. Respecta les normes de cortesia que han de regular les converses orals,
s’ajusta al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada,
escolta activament els altres i usa fórmules de salutació i comiat.
8. Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació,potenciar el
desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i
no verbal i la representació de realitats, sentiments i emocions.
8.1. Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació.
BLOC 2. Comunicació escrita: llegir i escriure
1.
Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.
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1.1. Posa en pràctica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i el
tipus de text.
1.2. Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua i
les incorpora al seu repertori lèxic.
1.3. Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació amb
el context.
1.4. Dedueix la idea principal d’un text i reconeix les idees secundàries i
comprèn les relacions que s’hi estableixen.
1.5. Fa inferències i hipòtesi sobre el sentit d’una frase o d’un text que contengui
diferents matisos semàntics i que afavoreixin la construcció del significat global i
l’avaluació crítica.
1.6. Avalua el seu propi procés de comprensió lectora fent ús de fitxes senzilles
d’autoavaluació.
2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos.
2.1. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos escrits
característics de l’àmbit personal i familiar, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social
(mitjans

de

comunicació),

identificant

la

tipologia

textual

seleccionada,

l’organització del contingut, les marques lingüístiques i el format emprat.
2.2. Reconeix i expressa el tema i la intenció comunicativa de textos narratius,
descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats, i identifica la
tipologia textual seleccionada, les marques lingüístiques i l’organització del
contingut.
2.3. Localitza informacions explícites i implícites en un text, les relaciona entre
si, les seqüencia i dedueix informacions o valoracions implícites.
2.4. Reté informació i reconeix la idea principal i les idees secundàries i comprèn
les relacions entre aquestes.

2.5.

Entén
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instruccions escrites de certa complexitat que li permeten

desenvolupar-se en situacions de la vida quotidiana i en els processos
d’aprenentatge.
2.6. Interpreta, explica i dedueix la informació donada en diagrames, gràfics,
fotografies, mapes conceptuals, esquemes...
3. Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de
textos o obres literàries mitjançant una lectura reflexiva que permeti
identificar actituds d’acord o desacord respectant a tota hora les
opinions dels altres.
3.1 Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes parcials, o
globals, d’un text.
3.2. Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text.
3.3. Respecta 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 els integra
en un procés d’aprenentatge continu.
4.1. Empra, de forma autònoma, diverses fonts d’informació incorporant els
coneixements adquirits als seus discursos orals o escrits.
4.2. Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital.
4.3. Coneix el funcionament de biblioteques (escolars, locals...), així com de
biblioteques digitals i és capaç de sol·licitar llibres, vídeos... autònomament.
5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir
textos adequats, coherents i cohesionats.
5.1. Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes
conceptuals etc., i redacta esborranys d’escriptura.
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5.2. Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb claredat,
enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les normes
ortogràfiques i gramaticals.
5.3. Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut
(idees i estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i presentació) i
avalua la seva pròpia producció escrita o la dels companys.
5.4. Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es
dedueixen de l’avaluació de la producció escrita, i s’ajusta a les normes
ortogràfiques i gramaticals que permeten una comunicació fluida.
6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús.
6.1. Escriu textos propis de l’àmbit personal i familiar, escolar/acadèmic i social
imitant textos model.
6.2. Escriu textos narratius, descriptius i instructius, expositius, argumentatius i
dialogats i imita textos model.
6.3. Escriu textos argumentatius amb diferent organització seqüencial, i
incorpora diferents tipus d’argument i imita textos model.
6.4. Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les
argumentacions.
6.5. Resumeix textos i generalitza termes que tenen trets en comú, globalitza la
informació i la integra en oracions que es relacionin lògicament i semànticament,
i evita parafrasejar el text resumit.
6.6. Realitza esquemes i mapes i explica per escrit el significat dels elements
visuals que poden aparèixer en els textos.
7. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.
7.1. Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és capaç
d’organitzar el seu pensament.
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7.2. Empra en els escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, les
incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el seu
vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i precisió.
7.3. Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant l’escriptura.
7.4. Coneix i usa eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,
participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dóna a
conèixer els seus propis.
BLOC 3. Coneixement de la llengua
1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús que la
regeixen per resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i
per a la composició i revisió progressivament autònoma dels textos
propis i aliens, mitjançant la utilització de la terminologia gramatical
necessària per a l’explicació dels diversos usos de la llengua.
1.1. Reconeix i explica l’ús de les categories gramaticals en els textos i empra
aquest coneixement per corregir errors de concordança en textos propis i aliens.
1.2. Reconeix i corregeix errors ortogràfics i gramaticals en textos propis i aliens
i aplica els coneixements adquirits per millorar la producció de textos verbals en
les seves produccions orals i escrites.
1.3. Coneix i empra adequadament les formes verbals en les produccions orals i
escrites que elabora.
2. Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les
diferents categories gramaticals, i distingir les flexives de les no
flexives.
2.1. Reconeix i explica els elements constitutius de la paraula: arrel i afixos,
aplica aquest coneixement a la millora de la comprensió de textos escrits i a
l’enriquiment del seu vocabulari actiu.
2.2. Explica els diferents procediments de formació de paraules, distingeix les
compostes, les derivades, les sigles i els acrònims.
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3. Comprendre el significat de les paraules en tota la seva extensió per
reconèixer i diferenciar els usos objectius dels usos subjectius.
3.1. Diferencia els components denotatius i connotatius en el significat de les
paraules dins una frase o un text oral o escrit.
4. Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que
s’estableixen entre les paraules i l’ús que se’n fa en el discurs oral i
escrit.
4.1. Reconeix i usa sinònims i antònims d’una paraula i n’explica l’ús concret en
una frase o en un text oral o escrit.
5. Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en
el text: metàfora, metonímia, paraules tabú i eufemismes.
5.1. Reconeix i explica l’ús metafòric i metonímic de les paraules en una frase o
en un text oral o escrit.
5.2. Reconeix i explica els fenòmens contextuals que afecten el significat global
de les paraules: tabú i eufemisme.
6. Utilitzar de forma efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta,
tant en paper com en format digital, per resoldre dubtes en relació amb
l’ús de la llengua i per enriquir el propi vocabulari.
6.1. Empra fonts variades de consulta en formats diversos per resoldre els
dubtes sobre l’ús de la llengua i per ampliar el vocabulari.
7. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals,
adjectivals, verbals, preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració
simple.
7.1. Identifica els diferents grups de paraules en frases i textos, diferencia la
paraula nuclear de la resta de paraules que el formen i n’explica el funcionament
en el marc de l’oració simple.
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7.2. Reconeix i explica en els textos el funcionament sintàctic del verb a partir
del significat i distingeix els grups de paraules que poden funcionar com a
complements verbals argumentals i adjunts.
8. Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració
simple.
8.1. Reconeix i explica en els textos els elements constitutius de l’oració simple,
diferencia subjecte i predicat i interpreta la presència o absència del subjecte
com una marca de l’actitud, objectiva o subjectiva, de l’emissor.
8.2. Transforma oracions actives en passives i viceversa i explica els diferents
papers semàntics del subjecte: agent, pacient, causa.
8.3. Amplia oracions en un text usant diferents grups de paraules, utilitza els
nexes adequats i crea oracions noves amb sentit complet.
9. Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer
la funció que realitzen en l’organització del contingut del discurs.
9.1. Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i
explicació) i els principals mecanismes de referència interna, gramaticals
(substitucions pronominals) i lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims i
hiperònims), i valora la seva funció en l’organització del contingut del text.
10. Identificar la intenció comunicativa de la persona que parla o escriu.
10.1. Reconeix l’expressió de l’objectivitat o subjectivitat i identifica les
modalitats assertives, interrogatives, exclamatives, desideratives, dubitatives i
imperatives en relació amb la intenció comunicativa de l’emissor.
10.2. Identifica i usa en textos orals o escrits les formes lingüístiques que fan
referència a l’emissor i al receptor, o audiència: la persona gramatical, l’ús de
pronoms, el subjecte agent o pacient, les oracions impersonals, etc.
10.3. Explica la diferència significativa que implica l’ús dels temps i maneres
verbals.
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11. Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en
compte els elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques,
l’estructura i la disposició dels continguts en funció de la intenció
comunicativa.
11.1. Reconeix la coherència d’un discurs atenent la intenció comunicativa de
l’emissor, i identifica l’estructura i la disposició de continguts.
11.2. Identifica diferents estructures textuals: narració, descripció, explicació i
diàleg, n’explica els mecanismes lingüístics que les diferencien i aplica els
coneixements adquirits a la producció i millora de textos propis i aliens.
12. Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica
de les diferents llengües i dialectes del territori, els seus orígens
històrics i alguns dels seus trets diferencials.
12.1. Localitza en un mapa les diferents llengües d’Espanya i n’explica alguna de
les característiques diferencials a través de diversos textos, reconeix els orígens
històrics del territori i descriu alguns dels trets diferencials.
12.2. Reconeix les varietats geogràfiques del castellà dins i fora d'Espanya.

BLOC 4. Educació literària
1. Llegir obres de la literatura espanyola i universal de tots els temps i
de la literatura juvenil, properes als gusts i aficions de l’alumne, i
mostrar interès per la lectura.
1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres
literàries properes als seus gusts, aficions i interessos.
1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, explica
els aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a
experiència personal.
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1.3. Desenvolupa progressivament el propi criteri estètic i persegueix com a
única finalitat el plaer per la lectura.
2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura
espanyola i universal de tots els temps i de la literatura juvenil,
properes als propis gusts i aficions, i contribuir a la formació de la
personalitat literària.
2.1.

Desenvolupa

l’observació,

progressivament

l’anàlisi

i

l’explicació

la capacitat de reflexió a través de
de

la

relació

existent entre diverses

manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura, cinema...).
2.2. Reconeix i comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus, temes i
formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat.
2.3 Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin
a un mateix tòpic, a través de l’observació, l’anàlisi i l’explicació dels diferents
punts de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix
o veu.
3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de
les arts: música, pintura, cinema, etc., com a expressió del sentiment
humà,

analitza

i

interrelaciona

obres,

(literàries,

musicals,

arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques.
3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb els
companys.
3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o
seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma progressivament
autònoma.
3.3. Llegeix en veu alta, i modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la
comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal.
3.4.

Dramatitza

fragments

literaris

breus,

desenvolupa

progressivament

l’expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les
produccions dels altres.
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4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com
a font d’accés al coneixement i com a instrument de lleure i diversió que
permet explorar mons diferents dels nostres, reals o imaginaris.
4.1. Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o
adaptats, i representatius de la literatura de l’edat mitjana al Segle d’Or,
identifica el tema, resumeix el contingut i interpreta el llenguatge literari.
5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat
mitjana al Segle d’Or, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el
contingut i la forma amb els contextos socioculturals i literaris de
l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i
formes literàries i expressar aquesta relació amb judicis personals
raonats.
5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de
l’autor i el context i la pervivència de temes i formes, i n’emet judicis personals
raonats.
6. Redactar textos personals d’intenció literària seguint les convencions
del gènere, amb intenció lúdica i creativa.
6.1. Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats
seguint les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa.
6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç
d’analitzar i regular els seus sentiments.
7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un
treball acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum
de literatura, adoptar un punt de vista crític i personal i emprar les
tecnologies de la informació i la comunicació.
7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals i
crítics sobre les obres literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i
coherència.
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7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de la informació i la comunicació
per dur a terme els treballs acadèmics.

Seqüenciació d'objectius, continguts i estàndards d'aprenentatge essencials a
treballar a la 3a avaluació de la part de Geografia i Història.

Objectius

GEOGR

Contingu

Contingu

Estàndards d’aprenentatge

ts

ts no

essencials

essencia

donats

AFIA I
HISTÒRI
A

3r ESO

ls
1. Comprendre el territori com a resultat

2.

3.

12. Les

3.1 Compara paisatges humanitzats espanyols segons

de la interacció de les societats sobre el

ciutats i els

l’activitat econòmica que s’hi duu a terme

medi.

processos

4.1 situa els parcs naturals espanyols en un mapa i

d’urbanització

explica la situació actual d’alguns d’ells.

Identificar, localitzar i analitzar els

.

5.1 Classifica els principals paisatges humanitzats

elements bàsics que caracteritzen el

13. Natura i

espanyols a través d’imatges.

medi físic.

societat

6.1 Interpreta textos que expliquen les característiques

14.

de les ciutats d’Espanya amb l’ajuda d’internet o de

Desigualtat

mitjans de comunicació escrits

en el món;

9.1 Distingeix els diversos tipus de ciutats existents al

conflictes i

nostre continent.

reptes.

9.2 Resumeix elements que diferencien el món urbà i el

Identificar els processos que regeixen
els fets socials i les interrelacions entre
fets polítics i econòmics per a
comprendre l’evolució de les societats

4.

Conèixer, localitzar i comprendre les
característiques bàsiques de la
diversitat geogràfica del món, d’Europa,
de l’Estat Espanyol i de les Illes
Balears.

5.

Conèixer, assumir i valorar les
característiques específiques d’Europa,
i en concret de l’Estat Espanyol.

rural a europa.
11.1 Diferència aspectes concrets dins un sistema
econòmic i analitza com es relacionen
12.1 Defineix el concepte de desenvolupament
sostenible i descriu conceptes clau que hi estan
relacionats
13.3. Localitza i identifica en un mapa les principals
zones productores d’energia al món
13.4 identifica i anomena algunes energies alternatives.
20.1. Elabora mapes conceptuals, emprant recursos

6.

Conèixer i valorar les característiques

impresos i digitals per explicar el funcionament del

específiques (polítiques, econòmiques,

comerç i indica els organismes que agrupen les zones

socials) del territori Balear.

comercials
21.1. Elabora un informe sobre les mesures per intentar

7.

Valorar i respectar el patrimoni cultural,

superar les situacions de pobresa

lingüístic, artístic i medioambiental.

21.2 Assenyala àrees de conflicte bèl.lic al mapamundi i
les relaciona amb factors econòmics i polítics.

8.

Adquirir i emprar el vocabulari específic
de l’àrea de les ciències socials.
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9.

Seleccionar informació amb tècniques
pròpies de la geografia així com
realitzar tasques en grup.

10. Conèixer el funcionament de les
societats democràtiques, apreciant els
seus valors i bases fonamentals.
11. Utilitzar les imatges i les
representacions cartogràfiques per
identificar, localitzar i explicar objectes i
fets geogràfics.
12. Cercar,i seleccionar, comprendre i
relacionar, tractar i comuinicar de
manera organitzada i intel.ligible
informació verbal, escrita, gràfica,....

