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1.2. Nivells i Assignatures 

 

El departament impartirà el present curs l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura a 1r, 2n, 3r i 4t 

d’ESO, així com a 1r i 2n de Batxillerat tant de Ciències Humanes i Socials com de Tecnològic i Científic, 

Literatura Universal a 1r de Batxillerat i PALIC a tots els nivells.  

1.3. Competències Bàsiques 

 

Amb el terme competència es fa referència no únicament als sabers, sinó també a les habilitats i a les 

actituds. Es refereix, per tant, a la capacitat per integrar els coneixements adquirits (saber) amb la 

capacitat de fer de cada un (saber fer) per actuar de manera idònia en situacions diverses. Incorpora a 

més el saber ser i el saber estar. Suposa, així, la barreja de coneixements, destreses pràctiques, valors, 

motivacions, sensibilitats i factors socials que conjuntament possibiliten actuar amb eficàcia. 

 

Amb la denominació competències bàsiques es fa referència a les competències que, al mateix temps 

que afavoreixen el desenvolupament personal i social, milloren la capacitat d’aprenentatge al llarg de la 

vida, tot integrant i vinculant el que se sap en situacions noves i imprevistes (aprendre a aprendre).   

  

 

En el marc de les propostes de la Comissió Europea d’Educació s’han establert vuit competències claus, 

la primera de les quals és la competència en comunicació lingüística.     
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La competència en comunicació lingüística es refereix a l’ús del llenguatge com a instrument de 

comunicació oral i escrita, de representació, d’interpretació i de comprensió de la realitat, de construcció 

del coneixement i d’organització i regulació del propi pensament, de les emocions i dels 

comportaments.   

  

 Els coneixements, les habilitats i les actituds permeten comunicar i expressar idees, manifestar 

opinions, acords o desacords, negociar significats, generar idees noves i compartir criteris, construir un 

discurs coherent i cohesionat, decidir i argumentar, llegir i entendre, escoltar, mitjançar i conversar 

plenament. Per altra part, llegir i escriure permet cercar informació, seleccionar-la, classificar-la, 

relacionar-la i interpretar-la. Facilita la descoberta del món, dels coneixements i de la creació literària. 

Aprendre a comunicar-se necessita reflexionar sobre el funcionament del llenguatge i tenir a l’abast els 

recursos expressius adequats al context, als destinataris o interlocutors i a la intenció comunicativa. 

Possibilita l’ús funcional de la llengua i desenvolupa també l’autosuficiència, l’autoestima i actituds 

positives envers un mateix, els altres i la societat.   

  

El currículum d’aquestes dues matèries, pel fet de tenir com a objectiu el desenvolupament de la 

capacitat per interactuar de manera competent mitjançant el llenguatge en les diferents esferes de 

l’activitat social, contribueix de manera decisiva al desenvolupament de tots els aspectes que conformen 

la competència en comunicació lingüística. A més, les habilitats i estratègies per a l’ús d’una llengua 

determinada i la capacitat per prendre la llengua com objecte d’observació, encara que s’adquireixin des 

d’una llengua, es transfereixen i s’apliquen a l’aprenentatge d’altres. Aquest aprenentatge contribueix, al 

mateix temps, a augmentar la competència sobre l’ús del llenguatge en general.   

  

S’aprèn a parlar i a escoltar, a llegir i escriure per a la interacció  comunicativa, però també per adquirir 

nous coneixements: el  llenguatge, a més d’instrument de comunicació, és un mitjà de representació del 

món i és la base del pensament i de coneixement. L’accés al saber i a la construcció de coneixements 

mitjançant el llenguatge es relaciona directament  amb la competència bàsica d’aprendre a 

aprendre. Així mateix, els continguts de reflexió sobre la llengua recullen un conjunt de coneixements 

conceptuals (metallenguatge gramatical) i procedimentals (capacitat per analitzar, contrastar, ampliar i 

 reduir enunciats mitjançant l’ús conscient de certs mecanismes  gramaticals; substituir elements 

de l’enunciat per altres de gramaticalment equivalents; utilitzar diferents esquemes sintàctics per 

expressar una mateixa idea; diagnosticar errors i reparar-los,  etc.) que s’adquireixen en relació amb 
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les activitats de comprensió i composició de textos i que es reutilitzen per optimitzar l’aprenentatge 

lingüístic, és a dir, per aprendre a aprendre llengua. 

 

D’altra banda, aprendre a usar la llengua és també aprendre a analitzar i resoldre problemes, traçar 

plans i emprendre processos de decisió, ja que una de les funcions del llenguatge és regular i orientar la 

nostra pròpia activitat. Per això, l’adquisició d’habilitats lingüístiques contribueix a progressar en la 

iniciativa personal i en la regulació de la pròpia activitat amb autonomia progressiva.  

 

En les matèries de llengua, les tecnologies de la informació i de la comunicació són un instrument de 

comunicació oral i escrita. Aquestes dues matèries contribueixen al tractament de la informació i 

competència digital perquè proporcionen coneixements i destreses per a la recerca i selecció 

d’informació rellevant d’acord amb diferents necessitats, així com per a la seva reutilització en la 

producció de textos orals i escrits propis. La recerca i selecció de moltes d’aquestes informacions 

requerirà, per exemple, l’ús adequat de biblioteques o la utilització d’Internet, la realització guiada 

d’aquestes recerques constituirà un mitjà per al desenvolupament de la competència digital. A això hi 

contribueix també el fet que els currículums incloguin l’ús de suports electrònics en la composició de 

textos de manera que puguin acomplir-se més eficaçment algunes operacions que intervenen en el 

procés d’escriptura (planificació, execució del text, revisió, etc.) i que constitueixen un dels continguts 

bàsics d’aquestes matèries. També pot contribuir al desenvolupament d’aquesta competència l’ús dels 

nous mitjans de comunicació digitals que impliquen un ús social i col·laboratiu de l’escriptura i dels 

coneixements. 

 

L’aprenentatge de les llengües, entès com el desenvolupament de la competència comunicativa, 

contribueix decisivament al desenvolupament de la competència social i ciutadana, entesa com un 

conjunt d’habilitats i destreses per a les relacions, la convivència, el respecte i l’enteniment entre les 

persones. En efecte, aprendre llengua és aprendre a comunicar-se amb els altres, a comprendre el que 

aquests transmeten i aproximar-se a altres realitats. D’altra banda, l’educació lingüística té un component 

estretament vinculat amb aquesta competència: la constatació de la varietat dels usos de la llengua, la 

diversitat lingüística i la valoració de totes les llengües com a aptes per igual per exercir les funcions de 

comunicació i de representació. També es contribueix des de les dues matèries a aquesta competència 

en la mesura que s’analitzen les maneres mitjançant les quals el llenguatge transmet i sanciona 

prejudicis i imatges estereotipades del món, per tal de contribuir a l’eradicació dels usos discriminatoris 

del llenguatge. 
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En aquestes matèries la lectura, la interpretació i la valoració de les obres literàries contribueixen de 

manera rellevant al desenvolupament d’una competència artística i cultural, entesa com a aproximació 

d’un patrimoni literari , i a uns temes recurrents que són expressió de preocupacions essencials de 

l’ésser humà. La seva contribució serà més rellevant si es relacionen l’estimació de les manifestacions 

literàries amb altres manifestacions artístiques, com ara la música, la pintura o el cinema. Aquesta 

competència també permet procurar que el món social de la literatura (autors, crítics, accés a 

biblioteques, llibreries, catàlegs o la presència de la literatura a la premsa) adquireixi sentit per a 

l’alumnat. 

 

1.4. Metodologia 

 

S’ha de planificar l’ensenyament de les llengües del currículum de manera coordinada. Convé compartir 

què s’entén per ensenyar llengua i arribar a acords sobre què cal ensenyar perquè els aprenents siguin 

capaços d’usar-la per comunicar-se i per aprendre. Així, la capacitat d’usar-la es desenvolupa de manera 

compartida des de les diferents matèries de l’àrea de llengües i es complementa amb els aprenentatges 

específics de cada una. Els objectius, que seran específics de les diferents matèries, han de fer 

referència al desenvolupament de les competències bàsiques, a la capacitat de saber fer amb la llengua 

que aprenen: seleccionar, interpretar, relacionar, anticipar, generalitzar, i també exposar, explicar i 

convèncer o argumentar, entre d’altres. 

 

Per això, cal coordinar la rellevància i el paper de la llengua oral, de la llengua escrita i de l’enfocament 

de la reflexió gramatical en el conjunt d’aprenentatges de cada una de les llengües. I també la 

seqüenciació de les activitats des de la perspectiva del que aporten a la millora de les habilitats que 

possibiliten usar la llengua. És necessari, igualment, arribar a acords sobre els criteris d’avaluació, els 

plantejaments metodològics i l’ús dels recursos i materials didàctics més utilitzats. 

 

El fet que tant la llengua catalana com la castellana no són en molts de casos ni la primera ni la segona 

llengua de l’aprenent, obliga a apropar les estratègies d’ensenyament i a compartir el tractament 

metodològic més adequat, utilitzat en l’ensenyament de llengües segones. En qualsevol cas, la 

coordinació entre els diferents departament no té per finalitat que les planificacions coincideixin, sinó que 

siguin complementàries i coherents. 
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Les propostes referides a una manera distinta d’entendre l’aprenentatge més enllà de l’ensenyament, 

que és el procés que el facilita, havien d’arribar a totes les aules del sistema educatiu. De llavors ençà 

s’ha fet referència repetidament a: aprenentatge significatiu, participació activa de l’aprenent, 

coneixements previs, desenvolupament d’habilitats, aprendre a aprendre, caràcter funcional dels 

aprenentatges, reflexió i valoració del que s’ha après, procés individual de construcció de mecanismes 

per comprendre, utilitzar i aplicar les informacions i els nous coneixements. 

 

Aquests conceptes, vigents avui, poden ampliar-se amb una visió complementària del paper de la 

llengua com a instrument per comunicar-se i per aprendre, en el marc dels intercanvis comunicatius i de 

les experiències d’aprenentatge i en un context plurilingüístic i pluricultural. Cal remarcar, a més, la 

importància del desenvolupament de les competències bàsiques, necessàries per a la vida social, 

professional i acadèmica, amb el rerafons de l’equitat i de la qualitat de l’ensenyament per a tots els 

aprenents. 

 

Tot plegat s’ha de configurar una planificació activa, funcional i diversificada de l’ensenyament de les 

llengües i s’han de promoure canvis organitzatius i metodològics significatius. 

 

Després de la gran difusió de les propostes estructuralistes per ensenyar i aprendre llengua, en la 

dècada dels setanta es va començar a estendre la idea de pensar en la llengua des de la perspectiva de 

l’ús. De la concepció nocional-funcional es va passar a la visió discursiva de la llengua. La lingüística del 

discurs va posar en relleu la importància de la interacció i de l’organització dels diferents tipus de 

gèneres i de textos com a base de la didàctica de la llengua. En aquest context són fonamentals 

aspectes abans marginals: la relació dels parlants que intervenen en la interacció lingüística, el registre, 

la intenció comunicativa, els canals de comunicació, els factors cognitius, culturals i socials, la variació, 

fonològica, morfològica i sintàctica i també el concepte de competència comunicativa. Així, cal ensenyar 

que la llengua s’organitza per comunicar i que compta, com a sistema, amb mecanismes que faciliten la 

correcció, que té a l’abast elements de coherència i de cohesió i que la fluïdesa és important en 

l’intercanvi per garantir l’emissió, la recepció i l’intercanvi de missatges i d’informacions. 

 

Els objectius s’han de vincular al caràcter funcional i comunicatius de l’aprenentatge de les llengües. 

L’avaluació mesurarà l’assoliment dels objectius, formulats en termes de competències. Aquesta 

avaluació, que tendrà caràcter formatiu i orientador, facilitarà l’anàlisi de l’aprenentatge dels alumnes i 
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també del procés d’ensenyament. L’avaluació de l’aprenentatge de llengües ha de ser contínua, global i 

diversa. 

 

Els alumnes, des de l’inici del procés, han de conèixer els objectius i els criteris que s’aplicaran en 

l’avaluació dels  seus aprenentatges. L’avaluació s’organitzarà a través d’activitats comunicatives en les 

quals s’integrin les destreses de comprensió i d’expressió, d’interacció i de mediació de la llengua oral i 

de la llengua escrita. Es valoraran els coneixements gramaticals de les llengües i la capacitat de reflexió 

lingüística. Convé igualment revisar el tractament dels errors, fomentar l’anàlisi i la valoració individual i 

compartida del  que s’ha après, reflexionar sobre les estratègies d’aprenentatge que els són més adients 

i ensenyar-los a valorar i a gaudir dels nous aprenentatges. 

  

La sensibilitat envers la llengua que s’aprèn serà possible en la mesura que els ensenyaments 

n’afavoreixin l’aprenentatge global i eficaç. Per altra part, el progrés en l’aprenentatge es fa sobretot 

evident amb la capacitat de l’aprenent de fer amb la llengua que aprèn, tant quan es tracta de comunicar-

se i d’aprendre en general com de realitzar activitats lingüístiques i comunicatives a les classes de 

llengua. 

 

Tradicionalment, el treball en les aules de llengua s’ha destinat fonamentalment al 

 desenvolupament de les habilitats vinculades a la llengua escrita:  aprendre a escriure i a 

llegir. La llengua oral s’adquiria sobretot espontàniament en tots els àmbits de la vida dels alumnes, 

inclòs l’educatiu. Però l’aprenentatge de la llengua  oral, en tots els nivells de l’aprenent, serà més 

efectiu si respon a una planificació adequada de cada un dels àmbits que cal desenvolupar, tant si es 

tracta d’ensenyar a estructurar oportunament un discurs com d’aprendre a escoltar amb eficàcia i 

 processar la informació que rep. Al llarg de tota l’etapa, i des de totes les matèries, s’ha de posar 

esment en l’adquisició de la fluïdesa lectora i en la consolidació de l’hàbit lector. La lectura, que ajudarà a 

aprendre a escriure correctament, permet analitzar i conèixer els mecanismes lingüístics del text i obre 

les portes a la fantasia i a la imaginació. 

 

La llengua escrita és imprescindible per dur a terme altres aprenentatges. S’han de facilitar als alumnes 

textos diversos quant al tipus de text, al contingut, a l’estructura, a la intenció, inclosos els textos reals, 

dels mitjans de comunicació i també de l’àmbit acadèmic. N’han de fer lectures diverses i  amb 

distintes finalitats. Quant a l’expressió escrita, cal fer incidència en el procés d’elaboració dels textos per 

part dels alumnes. La revisió de les produccions escrites, a més de tenir en compte els aspectes 
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vinculats a la gramàtica i l’ortografia, ha de considerar el conjunt de les propietats textuals. Molts 

d’aquests textos han de ser orientadors de les seves produccions escrites. 

 

Tant per a les activitats de producció com de recepció oral i escrita, com també per a les interactives (per 

construir un discurs compartit, on és important la cooperació, els torns de paraula, la tria de significats, 

l’enfocament del tema, etc.) i les de mediació (en el paper d’intermediari, interpretar i traduir, resumir i 

reformular) l’aprenent ha de tenir a l’abast recursos amplis i diversos de la llengua, entre els quals s’hi ha 

d’incloure el coneixement de la llengua que permet la correcció especialment en les habilitats 

productives. 

 

El desenvolupament de la competència lingüística és un aspecte  essencial per a l’aprenentatge 

d’una llengua. Es refereix al coneixement dels recursos de la llengua i a la capacitat d’usar-los. Per altra 

part, les llengües evolucionen contínuament per donar resposta a les exigències de l’ús comunicatiu. Per 

això, és complex fer una descripció de la llengua exhaustiva i detallada i organitzar-la per ensenyar-la. Hi 

ha teories diferents per tractar i presentar els elements lingüístics que s’han d’ensenyar i als  equips 

de professors els correspon decidir quina teoria acorden adoptar segons els objectius i context 

determinats i pensant en la finalitat dels aprenentatges lingüístics dels aprenents. 

 

És un objectiu de les matèries de llengua catalana i literatura i de  llengua castellana i literatura 

ensenyar a reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de la llengua a nivell fonològic, 

morfosintàctic, lexicosemàntic i textual i sobre les condicions de recepció i producció de missatges. Un 

altre objectiu és que els alumnes comprenguin aquests mecanismes. Per analitzar-los, és

 convenient utilitzar textos complets, perquè el text és la unitat comunicativa bàsica, que 

permeten reflexionar sobre les estructures textuals i no únicament sobre les oracionals. La reflexió s’ha 

d’estendre als elements de connexió del discurs, a l’ortografia del discurs, de la frase i de la paraula, als 

procediments de formació de paraules i sobre el concepte de camp semàntic. 

 

El domini de la llengua moltes vegades és anterior a la reflexió conscient i sistemàtica sobre els usos 

lingüístics. Cal recordar  que la lectura ajuda a conèixer les estructures gramaticals de la llengua i facilita 

l’aprenentatge no conscient del sistema de la llengua. 

 

Convé  divulgar la idea que la literatura és d’abast universal i que les millors obres literàries participen 

d’uns valors estètics i  culturals perdurables al llarg dels anys. Així, és important que l’alumnat conegui 
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les principals mostres literàries de la literatura catalana i castellana per fer-lo participar d’un valors 

compartits amb la literatura universal. Convé fer concebre, per tant, la literatura com a producte lingüístic 

i estètic, com a instrument de transmissió cultural, històrica i social. La lectura de textos literaris ajuda a 

entendre el fet literari i permet reflexionar sobre aspectes que caracteritzen l’obra literària (artístics, 

socials, històrics i filosòfics). S’ha d’entendre la lectura de textos literaris no sols com a font de nous 

coneixements,  sinó també com a plaer, com a eina que permet l’apropament a la ficció, a l’estètica i a 

l’art literari. A través de les obres de la literatura es pot potenciar la lectura i refermar l’hàbit lector, 

ampliar el repertori lèxic, crear opinions,  comprendre dimensions de la cultura pròpia i de les 

altres, estructurar el pensament. També pot ajudar a desenvolupar l’actitud crítica, la fantasia i el gust 

estètic i pot permetre crear en el aula contextos favorables per al debat literari i l’activitat creativa. 

 

En les activitats d’expressió oral i escrita hi intervenen aspectes  de l’individu que s’estenen més enllà del 

coneixements i de l’objectivitat. Hi té a veure l’autoestima, la visió del món, la capacitat d’argumentar 

amb la paraula, la relació amb els  altres, com s’assumeix el risc d’equivocar-se, la seguretat en un 

mateix per emetre opinions, etc. Així, cal tenir en compte les estratègies d’aprenentatge individuals, 

l’autoregulació del propi procés d’aprenentatge i la tria adequada d’activitats d’aula. 

 

La diversitat és inherent a tot grup d’aprenents, als quals es faciliten en qualsevol cas recursos i 

estratègies diversificades. Però hi ha algunes maneres d’ensenyar i d’organitzar el treball  a l’aula 

que faciliten atendre la diversitat més que unes altres. Els aprenentatges de llengua estan directament 

connectats entre ells i els coneixements previs dels alumnes tenen una rellevància excepcional.   

  

Els alumnes que s’incorporen tard al sistema educatiu de les Illes Balears poden presentar un 

desfasament important quant als aprenentatges prevists per a l’edat. A vegades han d’aprendre la 

llengua catalana o la llengua castellana, o les dues per comunicar-se i per aprendre. Aquest fet, afegit als 

diferents ritmes de treball i d’aprenentatge, exigirà l’adopció de mesures organitzatives i metodològiques 

que permeti ensenyar aquestes llengües d’acord amb els plantejament més efectius per ensenyar 

llengües segones, a fi que l’aprenentatge sigui el més ràpid i funcional possible per facilitar la 

incorporació i integració al grup. Cal fomentar, també, en el marc d’una adequada gestió social de l’aula, 

una actitud de respecte envers la diversitat lingüística i cultural. 

 

Desenvolupar les habilitats i actituds positives per a l’aprenentatge és possible si es té un paper actiu en 

tot procés. Per aprendre llengua, oral i escrita, cal interactuar amb els companys. L’aprenent és l’actor 
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principal en els  processos d’adquisició i d’aprenentatge de la llengua. El professorat no és només 

l’expert, també el mediador i el motivador del procés d’ensenyament/aprenentatge. No és només un 

grup, sinó un equip. 

 

Els aprenents han de ser conscients que únicament ells poden fer possible el seu propi aprenentatge, 

que depèn d’ells, que cal estar disposats a aprendre. S’espera dels alumnes que segueixin les directrius 

del professorat, que participin activament en les activitats i que cooperin en la realització de les tasques i 

en el desenvolupament del procés global d’ensenyament/aprenentatge. Els alumnes s’han d’interessar 

pels objectius de les matèries i per  la vinculació del que aprenen pas a pas amb el seu assoliment. 

Se’ls demana, també, que desenvolupin la capacitat de treball  autònom i que s’impliquin en 

l’autoavaluació. 

 

Per a l’aprenentatge interactiu es treballarà en grup reduït, dins del qual s’optimitzen les capacitats 

d’aprendre i els ritmes de feina, s’intercanvien coneixements, es millora el rendiment i es comparteixen 

responsabilitats. Es tracta d’assolir alhora objectius d’equip i de millorar el clima del grup quant a eficàcia 

i a convivència. La participació i la cooperació faciliten també el desenvolupament d’habilitats socials 

bàsiques. 

  

És important que l’aprenent reconegui que els aprenentatges de llengua que realitza són útils i que les 

activitats que realitza  tenen sentit i s’encaminen a la consecució dels objectius. La motivació comporta 

la implicació de l’aprenent en el procés d’ensenyament/aprenentatge, el fa ser element actiu en la presa 

de  decisions i interessar-se en l’assoliment dels objectius.   

  

És tasca del professorat orientar les activitats d’aula i proposar actuacions d’abast més ampli en una 

organització flexible i dinàmica. Ha de donar a conèixer al grup els objectius i els elements que 

permetran l’avaluació i ha d’ajudar els alumnes a  autoavaluar-se i a reflexionar sobre el propi 

aprenentatge. Perquè l’equip sigui possible, els docents han de reflexionar sobre quina  importància 

tenen les tècniques de gestió d’aula i d’ensenyament, sobre la capacitat de proposar activitats no sempre 

previstes i sobre quin és el rendiment després d’analitzar els resultats dels aprenentatges dels alumnes. 

Convé reconèixer el propi estil d’ensenyament, valorar la capacitat pròpia per realitzar de manera 

adequada una avaluació formativa i continuada, i per transmetre informació,  actituds positives 

envers l’aprenentatge, i valors per a la convivència. Els professors, a més, han de reflexionar sobre com 
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aprofitar millor la capacitat que tenen per transmetre l’admiració per l’estètica dels textos literaris i quina 

capacitat poden usar a l’aula per individualitzar l’ensenyament per atendre millor la diversitat. 

 

Quant  als textos orals i escrits que es planifiqui utilitzar en les  activitats d’aula, si bé es cert que es pot 

intentar fer-ne una classificació segons la dificultat gramatical, pot ser motivador presentar-los als 

alumnes tenint en compte altres aspectes –el tipus de text, el tema que tracten– perquè encara que 

presentin estructures i categories no treballades explícitament pot ser que  l’alumnat les adquireixi i 

les utilitzi amb una certa espontaneïtat i fins i tot amb més facilitat que altres formes més simples ja 

treballades a l’aula. 

 

En les matèries de llengua, les tecnologies de la informació i de la comunicació són un instrument de 

comunicació oral i escrita i s’utilitzaran també com a eina de recerca d’informació i de dinamització en el 

desenvolupament de les activitats d’aprenentatge. L’ús de les tecnologies propicia la innovació 

pedagògica i el canvi de mètodes d’aprenentatge. 

 

És igualment fonamental que l’alumnat pugui usar una biblioteca adequada en la qual hi pugui trobar 

llibres de consulta i de lectura. Quant al llibre de text, que és un recurs habitual, cal remarcar la 

importància de l’elecció d’aquest material, que es farà tenint en compte quin és l’eix al voltant del qual es 

desenvolupen les unitats, com es fa la presentació d’aspectes nous, quin tipus d’activitats proposa, les 

possibilitats de modificar-ne parcialment la seqüenciació per adaptar-lo al grup d’alumnes i, en general, si 

el plantejament metodològic s’avé amb el que s’ha acordat per ensenyar la llengua. 

 

Finalment, és convenient que la distribució del mobiliari de l’aula permeti l’organització de feines en grups 

i la realització d’activitats diferents –audicions, debats, etc.–, i que propiciï l’organització de l’espai de 

manera que es faciliti la comunicació entre els aprenents, la interacció freqüent i organitzada i l’atenció a 

la diversitat.  

 

1.5. Materials i Recursos 

 

S’ha seleccionat el material, tenint en compte d’una part el currículum oficial i de l’altra les 

característiques de l’alumnat. Hem valorat que els llibres de text fossin molt pràctics i aportassin material 

complementari i exercicis d’ampliació i reforç. També ha estat important l’aspecte gràfic, que fos atractiu, 

i que els continguts estassin ordenats per a facilitar l’estudi i evitassin dispersions innecessàries que 
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confonen l’alumnat. Les lectures obligatòries s’ha intentat que responguin als interessos dels 

adolescents, en alguns casos s’ha valorat la inclusió de guies de lectura - amb l’objectiu de treballar-la a 

classe - i que els autors poguessin venir al centre a compartir la seva experiència amb els alumnes. 

 

LLIBRES DE TEXT 

 

1r. ESO: “Llengua i Literatura, 1”, sèrie Comunica. Ed. Santillana 

 

2n. ESO: “Llengua i Literatura, 2”, sèrie Comunica. Ed. Santillana 

 

3r. ESO: “Llengua i Literatura, 3”, sèrie Comunica. Ed. Santillana 

 

4t. ESO: “Llengua i Literatura, 4”, sèrie Comunica. Ed. Santillana 

 

1r de Batxillerat: “Llengua catalana i Literatura”. Ed. Anaya 

 

2n de Batxillerat: “Llengua catalana i Literatura”. Ed. Anaya 

 

Literatura Universal: Literatura Universal. Batxillerat. Trajecte. Editorial Teide 

 

 

LECTURES 

 

Se’n faran tres obligatòries a ESO de segon a quart  i primer i segon de Batxillerat de LLengua Catalana i 

Literatura i cinc a Literatura Universal, i es farà una prova amb el/la professor/a corresponent o un treball. 

 El departament ha organitzat un servei de préstec de llibres de literatura juvenil. Els llibres són a les 

aules de matèria de llengua catalana i per cada llibre llegit, amb el vistiplau del professor, l’alumne 

obtendrà mig punt que se sumarà a la nota final de cada avaluació amb un màxim de 0,5 per avaluació, . 

 

Abans de donar els títols els professors/es, dedicaran una o més classes a intentar comunicar el gaudi 

que suposa el fet de llegir per a després explicar una mica cada una de les possibles lectures. També 

aprofitaran per informar sobre el servei de préstec i faran una petita síntesi de l’argument de les lectures 

que hi ha a la biblioteca d’aula. S’informarà els alumnes sobre la possibilitat de pujar nota (0’5 punts) per 
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lectura voluntària feta amb un màxim de 0,5 per avaluació. Aquestes lectures seran avaluades mitjançant 

un trebal o examen. 

 

1r ESO 

 

● Sierra i Fabra, J: El cas del quadre desaparegut. Editorial La Galera. 

● Dickens,Ch: Conte de Nadal. Editorial Vicens Vives. Col.lecció Cucanya.  

 

2n ESO 

 

● Cirici, David: L’esquelet de la balena. Ed 62, Estrella Polar.  

● Wilhelm, Doug: Rebel·lió a la xarxa, Ed 62, Estrella Polar. 

 ● Fernàndez, Sònia.:La porta dels tres panys.Ed 62, Estrella Polar.  

 

3r ESO 

 

● Dickens, Charles: Oliver Twist, ed. Teide 

● Francesc Miralles:Interrail,ed. 62 Estrella Polar 

● Arturo Padilla: Ombres a la foscor.ed. 62 Estrella Polar 

 

4t ESO 

 

● Diversos autors, Còctel de contes. Editorial: Educaula62 

 ● Pedrolo, Manuel de: Mecanoscrit del segon origen. Edicions 62 (La Butxaca).  

● Rodoreda, Mercè: Aloma. Edicions 62 (La Butxaca).  

 

1r BATXILLERAT 

 

● Martorell, Joanot: Tirant lo Blanc. Ed. Laertes. 

 ● Ramon Llull:Contes exemplars. Ed.62. Educaula  

 ● Guimerà, Àngel: Terra baixa. 
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2n BATXILLERAT 

 

● Puig i Ferrater: Aigües encantades. Ed. 62 

● Tuson, J.:Una imatge no val més que mil paraules. Ed. 62. 

● Rodoreda, M.: La plaça del diamant. Ed. Bromera 

 

Literatura Universal 

 

● Sòfocles: Antígona. Editorial La magrana. 

● William Shakespeare: Hamlet. Editorial Vicens Vives 

 ● Voltaire: Càndid o l’optimisme. Editorial Proa. 

● Franz Kafka: La transformació. Editorial Eines. 

● Recull de poesia 

 

1.6. Activitats Complementàries 

 

A més de les activitats programades s’aprofitarà qualsevol activitat formativa relacionada amb la matèria i 

adequada al seu nivell que es dugui a terme a Mallorca i especialment a Ciutat. Aquestes activitats no es 

poden preveure, però amb la col·laboració de la comissió d’activitats extraescolars s’ aniran programant. 

El departament té la intenció de participar en els actes institucionals, cursets, exposicions, visites etc. 

que s’organitzin. 

 

Es preveu la visita a diversos mitjans de comunicació de les illes i l’assistència a aquelles 

representacions teatrals i projeccions que es considerin adequades. Ens proposam que cada curs vagi al 

menys una vegada al cinema i un pic per trimestre al teatre. Es preveu celebrar Sant Jordi. 

 

Deixam així mateix la porta oberta a noves propostes venguin d’allà on venguin - iniciativa privada, 

Govern Balear, Consell de Mallorca, els diversos ajuntaments, Generalitat...- i ens sumarem a les ja 

tradicionals - Diada per la llengua, Acampallengua, Encontre de teatre, Trobada d’escoles mallorquines, 

Fira del llibre, visita de Joves de Mallorca per la Llengua… 

 

Finalment animarem l’alumnat a participar a tots els concursos oportuns. 
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En el moment d’aprovar aquesta programació, hem pogut concretar el que figura a continuació. 

la qual cosa no significa que al llarg del curs no es realitzin més activitats. 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMESTRE CURS  ACTIVITAT 
 

1er 1bt/ 
1rESO 

Conte de Nadal (desembre) 

2on 1btB Teatre (22/23 de gener) 

2on PALIC Coneixem Mallorca 

2on 4t Sortida Literària 

2on 2nBT Sortida Literària 

3er 1btB Sortida Literària  

3er PALIC Coneixem la Ciutat 

3er 3er ESO Teatre al centre (Companyia Teatre de Vellut) 

 

1.7. Relacions amb altres departaments 
 

Inicialment es col.laborarà en la mesura que sigui possible amb els departaments que ho sol.licitin. 

Òbviament, la relació amb el departament d'Orientació serà constant (ACIS,PALIC, sortides de tercer i 

quart...). Sempre que sigui precís, col.laborarem amb el departament de Castellà per unificar 

terminologia, evitar repeticions, organitzar el Certamen Literari, etc. 
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2. Continguts 

2.1. Primer d'ESO - Llengua Catalana i Literatura 

2.1.1. Objectius 

 

L’ensenyament de la llengua catalana i literatura en aquesta etapa té com a objectiu el 

desenvolupament de les capacitats 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. 

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. 
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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 

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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2.1.2. Continguts 

 

Bloc 1. Comunicació 

 

1. Elements de la comunicació   

 

- Diferències rellevants, contextuals i formals entre comunicació oral i escrita i entre els 

usos col·loquials i formals, especialment els propis de l’àmbit escolar.   

- Rellevància i abast actual  dels mitjans de comunicació de masses.    

- Funcions comunicatives verbals i no verbals. Comunicació gestual i mitjançant altres codis. 

Convencionalismes socials. Presentacions, salutacions i comiats, agraïments i disculpes, 

felicitacions i condols, etc.   

 

2. La diversitat dels textos   

 

- Tipologies textuals: textos espontanis i planificats.   

- La narració i la descripció.    

- El diàleg.   

 

  

 3. Habilitats lingüístiques   

   

3.1. Escoltar, parlar i conversar    

    

- Comprensió de discursos de la vida quotidiana i de notícies d’actualitat procedents dels 

mitjans de comunicació audiovisual pròximes als interessos de l’alumnat.   

- Comprensió de textos orals utilitzats en l’àmbit acadèmic amb atenció especial a la 

presentació de tasques i instruccions per a la seva realització, a exposicions orals breus i a 

l’obtenció d’informacions de documentals apareguts als mitjans de comunicació.   

- Resum oral de textos.   

- Narració oral, a partir d’un guió preparat prèviament, de fets relacionats amb 

l’experiència, presentada de manera seqüenciada i amb claredat, amb ajuda de mitjans 

audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació.   

- Exposició d’informacions d’actualitat dels mitjans de comunicació.   

- Utilització de la llengua per prendre consciència dels coneixements, les idees i els 

sentiments propis i per regular la pròpia conducta.   
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- Utilització de la llengua d’acord amb el registre adequat a cada situació comunicativa 

plantejada.   

- Valoració del diàleg com a mitjà per arribar a acords i resoldre conflictes tant en l’àmbit 

personal com social.   

- Participació activa en situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic: petició 

d’aclariments davant d’una instrucció, propostes sobre la manera d’organitzar les tasques, 

descripció de seqüències senzilles d’activitats realitzades, intercanvi d’opinions i exposició 

de conclusions.     

- Actitud de cooperació i de  respecte en situacions d’aprenentatge compartit.    

     

3.2. Llegir. Comprensió de textos escrits     

      

- Comprensió de textos propis de la vida quotidiana i de les relacions socials en àmbits 

pròxims a l’experiència de l’alumnat com instruccions d’ús, normes i avisos.     

- Comprensió de textos dels mitjans de comunicació, amb especial atenció a l’estructura 

dels diaris (seccions i gèneres) i als elements paratextuals, sobretot en les notícies 

relacionades amb la vida quotidiana i la informació de fets.     

- Comprensió de textos de l’àmbit acadèmic, sobretot els de caràcter expositiu i explicatiu, 

les instruccions per realitzar tasques i la consulta en diversos suports (diccionaris, glossaris i 

altres fonts d’informació com enciclopèdies i webs educatives).     

- Identificació del tema d’un text. Idees principals i secundàries.     

- Lectura expressiva en veu alta. Dramatització. Memorització.     

- Actitud reflexiva i crítica referida a la informació de missatges que suposin qualsevol tipus 

de discriminació o manipulació de la informació.    

   

3.3. Escriure. Composició de textos escrits     

      

- Composició d’una lletra personal, adequada a la seva maduresa, clara i diferent, amb ús 

normatiu de majúscules i minúscules.     

- Composició de textos propis de la vida quotidiana i de les relacions socials en àmbits 

pròxims a l’experiència de l’alumnat com cartes, notes i avisos.     

- Composició de textos propis dels mitjans de comunicació, especialment notícies destinades 

a un suport imprès o digital.     

- Composició, manuscrita o  digital, de textos propis de l’àmbit acadèmic, especialment 

resums, exposicions senzilles, glossaris i conclusions sobre tasques i aprenentatges 

efectuats.     

- Conversió de textos orals en escrits.     

- Interès per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge, com a forma de 

comunicar les experiències, idees, opinions i coneixements propis i com a forma de regular 

la conducta.     
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Bloc 2. Llengua i societat   

   

- Les llengües com a elements configuradors de la identitat personal i col·lectiva. Actituds i 

prejudicis.    

- La diversitat lingüística en el món actual. Principals famílies lingüístiques.     

- Les llengües romàniques.     

- Les llengües de l’Estat espanyol. Coneixement general de la diversitat lingüística i de la 

distribució geogràfica de les llengües de l’Estat, valorant-la com a font d’enriquiment 

personal i col·lectiu.     

- El domini lingüístic. El nom de la llengua. La unitat de la llengua catalana i la variació 

geogràfica del català.    

  

Bloc 3. Coneixement de la llengua   

  

 1. Fonètica i ortografia    

  

- Correspondència entre sons i grafies. La síl·laba.     

- Sons vocàlics tònics i àtons.     

- Accentuació  i puntuació.     

- Coneixement i ús reflexiu de les normes ortogràfiques, apreciant el seu valor social i la 

necessitat de cenyir la norma lingüística als escrits.     

- Reconeixement de les principals normes fonètiques.     

   

 2. Gramàtica    

   

- Classes de paraules. El substantiu i l’adjectiu. El determinant. El verb i la conjugació. 

L’adverbi.    

- Estructura de l’oració simple. La concordança.    

- Reconeixement del funcionament sintàctic de verbs d’ús freqüent a partir del seu 

significat, identificació del subjecte i els complements principals del verb.    

- Comprensió  de la terminologia sintàctica bàsica: oració, subjecte i predicat; predicat 

nominal i predicat verbal; subjecte, verb i complements.    

- Coneixement de les modalitats de l’oració i dels modes del verb com a formes d’expressar 

les intencions dels parlants.    

- Identificació i ús de les formes lingüístiques de la dixi personal (pronoms personals, 

possessius i terminacions verbals) en textos orals i escrits.    

- Identificació i ús reflexiu d’alguns connectors textuals, amb especial atenció als temporals, 

explicatius i d’ordre, i alguns mecanismes de referència interna.    

- Reconeixement i ús coherent de les formes verbals als textos. 
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 3. Lèxic    

    

- Estructura de la paraula: lexema i morfema.   

- Reconeixement dels mecanismes  de formació de paraules: composició i derivació.    

- Lèxic: vulgarismes i localismes.    

- Sentit propi i sentit figurat. Significat contextual.    

- Vocabulari temàtic: l’ésser humà, el vestit, la casa, el menjar, els animals, etc.    

  

Bloc 4. Educació literària   

    

- L’obra literària com a acte comunicatiu i producte estètic.    

- Desenvolupament de l’autonomia lectora i estimació per la literatura com a font de plaer 

personal i de coneixement del món.    

- Identificació de la relació entre les manifestacions literàries, les societats en les quals es 

desenvolupen i les persones que les produeixen.    

- Introducció als gèneres literaris a través de la lectura comentada de fragments 

representatius d’obres adequades a l’edat. Anàlisi dels seus trets més característics.    

- Lectura de diverses obres adequades, en extensió i contingut, a l’edat. Recensió de 

lectures.    

- Lectura expressiva en prosa i vers.    

- Lectura comentada de relats breus, inclosos mites i llegendes de diferents cultures i 

reconeixent els elements del relat literari i la seva funcionalitat.    

- Lectura comentada i dramatitzada d’obres teatrals breus, o de fragments per reconèixer 

els aspectes formals del text teatral.    

- Identificació dels recursos lingüístics propis dels textos de caràcter literari.    

- Valoració de la creació literària pròpia com a expressió del pensament.    

  

Bloc 5. Tècniques de treball 

  

- Iniciació a l’ús del diccionari general i especialitzats, enciclopèdies, correctors ortogràfics 

dels processadors de textos i altres obres  de consulta.   

- Interpretació de les informacions lingüístiques que proporcionen els diccionaris escolars, 

les enciclopèdies i altres obres de consulta, especialment sobre tipus de paraules i 

normativa.   

- Utilització dirigida de la biblioteca del centre i de les tecnologies de la informació i la 

comunicació com a font d’informació i de models  per a la composició escrita.   

- Presa d’apunts.   

- Lectura comprensiva i subratllat.   

- Elaboració d’esquemes i resums.   
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- Planificació  i elaboració de guions, esquemes i esborranys previs a la producció de textos 

propis.   

- Revisió i correcció de textos propis d’acord amb les habilitats i els continguts apresos.   

- Valoració de l’atenció, la concentració i la memòria com a eines útils per a l’aprenentatge 

de conceptes lingüístics.   

- Autoavaluació i crítica del propi procés d’aprenentatge. Correcció de les pròpies 

produccions, orals i escrites. Acceptació de l’error com  a part dels procés d’aprenentatge 

amb una actitud positiva.   

- Interès per la bona elaboració i presentació dels textos orals i escrits, tant manuscrits com 

digitals, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques.    

2.1.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

Primera avaluació 

 

Tema 1 

Tema 2 

Tema 3 

 

Segona avaluació 

Tema 4 

Tema 5 

Tema 6 

 

Tercera avaluació 

Tema 7 

Tema 8 

Tema 9 

 

Els números fan referència a les unitats del llibre de text. 

2.2. Segon d'ESO - Llengua Catalana i Literatura 

2.2.1. Objectius 

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. 
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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. 

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. 

 

 

 

2.2.2. Continguts 

 

Bloc  1. Comunicació   

 

1. Funcions del llenguatge   

 

- Reconeixement de les diferències contextuals i formals rellevants entre comunicació oral i 

escrita i entre els usos col·loquials i formals en els discursos aliens i en l’elaboració dels 

mateixos.   

- Reconeixement d’alguns significats contextuals que poden adquirir les modalitats de 

l’oració.   

 

2. La diversitat dels textos   

 

- Tipologies textuals: textos espontanis i planificats.    

- L’exposició i l’argumentació.   

- La narració i la descripció.   

- El diàleg.   

 

3. Habilitats lingüístiques   
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3.1. Escoltar, parlar i conversar    

 

- Comprensió  de discursos de la vida quotidiana i de notícies d’actualitat pròximes als 

interessos de l’alumnat procedents dels mitjans de comunicació audiovisual.   

- Comprensió  de textos orals utilitzats en l’àmbit acadèmic amb atenció especial a la 

presentació de tasques i instruccions per a la seva realització, a breus exposicions orals i a 

l’obtenció d’informacions en informatius i documentals.   

- Resum oral de textos.   

- Narració oral, a partir d’un guió preparat prèviament, de fets relacionats amb 

l’experiència, presentada de manera seqüenciada i amb claredat, amb ajuda de mitjans 

audiovisuals i de les  tecnologies de la informació i la comunicació.   

- Exposició d’informacions preses dels mitjans de comunicació posant en relleu diferències 

en la manera de presentar els fets en diferents mitjans.   

- Utilització de la llengua per prendre consciència dels coneixements, les idees i els 

sentiments propis i per regular la pròpia conducta.   

- Utilització de la llengua d’acord amb el registre adequat a cada situació comunicativa 

plantejada.   

- Valoració del diàleg com a mitjà per a arribar a acords i resoldre conflictes tant en l’àmbit 

personal com social.   

- Participació activa en situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic: petició 

d’aclariments davant d’una instrucció, propostes sobre la manera d’organitzar les tasques, 

descripció de seqüències senzilles d’activitats realitzades, intercanvi d’opinions i 

 exposició de conclusions.   

- Actitud de cooperació i de  respecte en situacions d’aprenentatge compartit.   

 

3.2. Llegir. Comprensió de textos escrits    

 

- Comprensió de textos propis de la vida quotidiana i de les relacions socials en àmbits 

pròxims a l’experiència de l’alumnat.   

- Comprensió de textos dels mitjans de comunicació, amb especial atenció a l’estructura 

dels diaris (seccions i gèneres) i als elements paratextuals, sobretot en les notícies 

relacionades amb la vida quotidiana i la informació de fets.   

- Comprensió de textos de  l’àmbit acadèmic, sobretot els de caràcter expositiu i explicatiu, 

les instruccions per realitzar tasques i la consulta en diversos suports (diccionaris, glossaris i 

altres fonts d’informació  com enciclopèdies i pàgines web educatives).   

- Identificació del tema d’un text. Idees principals i secundàries.   

- Lectura expressiva en veu alta. Dramatització. Memorització.   

- Actitud reflexiva i crítica referida a la informació de missatges que suposin qualsevol tipus 

de discriminació o manipulació de la informació.   
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3.3. Escriure. Composició de textos escrits    

  

- Consolidació d’una lletra personal, adequada a la seva maduresa, clara i diferent, amb ús 

 normatiu de majúscules i minúscules així com el coneixement de les regles de 

marges.   

- Composició de textos propis de la vida quotidiana i de les relacions socials en àmbits 

pròxims a l’experiència de l’alumnat.   

- Composició de textos propis dels mitjans de comunicació, especialment notícies  

 destinades a un suport imprès o digital.    

- Composició, manuscrita o  digital, de textos propis de l’àmbit acadèmic, especialment 

resums, exposicions senzilles, glossaris i conclusions sobre tasques i aprenentatges 

efectuats.    

- Conversió de textos orals en escrits.    

- Interès per la composició  escrita com a font d’informació i aprenentatge, com a manera 

de comunicar les experiències, idees, opinions i coneixements propis i com a forma de 

regular la conducta.      

   

Bloc 2. Llengua i societat    

 

- La diversitat lingüística en el món actual.    

- Procés de formació i transformació de les llengües.      

- La realitat plurilingüe de l’Estat espanyol. Factors històrics que l’han originat.    

- Les llengües en contacte. El conflicte lingüístic.    

- L’estatut jurídic de les llengües a les Illes Balears.    

- La variació social del català.      

   

Bloc 3. Coneixement de la llengua    

  

1. Fonètica i ortografia    

 

- La síl·laba en l’escriptura. Diftongs, hiats. La dièresi.    

- Sons consonàntics.    

- Apòstrof, contracció, guionet.    

- Ús de la titlla en combinacions vocàliques.      

- Ús dels signes d’exclamació i d’interrogació.    

- Ús del guió, la ratlla, les cometes i el parèntesi.      

- Coneixement i ús reflexiu de les normes ortogràfiques, apreciant el seu valor social i la 

necessitat de cenyir-se a la norma lingüística als escrits.   

 

 2. Gramàtica 
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- Classes de paraules. El substantiu i l’adjectiu. El pronom: classificació. El determinant: 

classificació. El verb: la conjugació. L’adverbi. La preposició. La conjunció. La interjecció. 

- Distinció entre paraules flexives i no flexives i reconeixement de les diferents categories 

gramaticals.     

- Oracions simples. Estructures sintagmàtiques.    

- Complements del nom i del verb.    

- Classes d’oracions.      

- Reconeixement del funcionament  sintàctic del verb a partir del seu significat; identificació 

del subjecte i dels complements del verb; transformació d’oracions per observar diferents 

papers semàntics del subjecte (agent i pacient).     

- Utilització de la terminologia sintàctica bàsica: oració, subjecte i predicat, predicat nominal 

i predicat verbal; subjecte, verb i complements; agent, causa i pacient.   - 

Identificació i ús de les formes de dixi personal, temporal i espacial (pronoms, possessius, 

demostratius, adverbis de temps i de lloc) en textos orals i escrits.     

- Identificació i ús reflexiu d’alguns connectors textuals com els d’ordre, explicatius i de 

contrast, i d’alguns mecanismes de referència interna, tant gramaticals (substitucions 

pronominals) com lèxics, especialment l’el·lipsi i l’ús d’hiperònims de significat concret. 

 - Reconeixement i ús coherent de les formes verbals als textos.    

- Ús de procediments per compondre els enunciats amb un estil cohesionat, especialment la 

inserció en l’oració d’expressions amb valor explicatiu, com l’aposició, l’adjectiu i l’oració de 

relatiu i l’ús de construccions de participi i de gerundi.    

 

3. Lèxic    

   

- Relacions entre paraules per la forma i pel significat: polisèmia i homonímia; sinonímia i 

antonímia.      

- Dialectalismes i vulgarismes.      

 

Bloc 4. L’educació literària    

  

- Desenvolupament de l’autonomia  lectora i estimació per la literatura com a font de plaer 

personal i de coneixement del món.    

- Identificació de la relació entre les manifestacions literàries, les societats en les quals es 

desenvolupen i les persones que les produeixen.    

- Lectura comprensiva de diverses obres adequades, en extensió i contingut, a l’edat. 

Recensió de lectures.    

- La lírica: el ritme i la rima. Mètrica. Versos i estrofes.    
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- Lectura comentada i recitat de poemes, fent atenció al valor simbòlic del llenguatge poètic, 

al sentit dels recursos retòrics més importants, reconeixent els procediments de la 

versificació i valorant la funció de tots aquests elements al poema.    

- La narrativa: estructura. De tradició oral: rondalla i llegenda. Escrita: conte i novel·la.

 - Lectura comentada de relats, comparant i contrastant temes i elements de la 

història, formes d’inici, desenvolupament cronològic, desenllaços, etc.    

- El teatre: text i representació. Aspectes generals de la tragèdia i de la comèdia.    

- Lectura comentada i dramatitzada de fragments d’obres teatrals, reconeixent alguns 

subgèneres i ressaltant l’estructura i els components del text teatral.    

- Valoració de la creació literària pròpia com a expressió del pensament.    

  

Bloc 5. Tècniques de treball    

 

- Ús de diccionaris generals i especialitzats (sinònims, refranys, locucions, dubtes, etc.) i de 

correctors ortogràfics dels processadors de textos.    

- Interpretació de les informacions lingüístiques que proporcionen els diccionaris escolars i 

altres obres de consulta, especialment sobre classes de paraules, relacions semàntiques del 

lèxic i normativa.       

- Presa d’apunts.    

- Anàlisi. Estratègies per a una lectura correcta i tècniques per a la presa  

 d’anotacions.    

- Síntesi. Elaboració d’esquemes i resums.    

- Planificació i elaboració de guions, esquemes i esborranys previs a la   producció de 

textos propis.    

- Valoració de l’atenció, la concentració i la memòria com a eines útils per a l’aprenentatge 

de conceptes lingüístics.    

- Autoavaluació i crítica del propi procés d’aprenentatge. Correcció de les pròpies 

produccions, orals i escrites. Acceptació de l’error com a part dels procés d’aprenentatge 

amb una actitud positiva.    

- Utilització progressivament autònoma de la biblioteca del centre i de les biblioteques 

virtuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació com a font per obtenir 

informació i de models per a la composició escrita.   

- Interès per la bona presentació dels textos orals i escrits, tant manuscrits com digitals, 

respectant les normes gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques.    

2.2.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

 Primera avaluació 

 Tema  1 

 Tema  2 

 Tema  3 
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 Segona avaluació 

 Tema  4 

 Tema  5 

 Tema  6 

  

 Tercera avaluació 

 Tema  7 

 Tema  8 

 Tema  9 

  

Els números fan referència a les unitats del llibre de text 

 

2.3. Tercer d'ESO - Llengua Catalana i Literatura 

2.3.1. Objectius 

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. 

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. 



 

 

Programació del Departament  
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Curs: 2019/2020 

 

 

 

 

MD-020203-2 32 de 98 

 

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 

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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2.3.2. Continguts 

  

Bloc  1. Comunicació   

  

 1. Els mitjans de comunicació   

  

- La premsa, la ràdio i la televisió.    

- Gèneres periodístics d’informació: notícia, crònica i reportatge.   

- El text periodístic dialogat: l’entrevista.   

  

 2. Estructures formals del text   

  

- Estructures narratives (conte, novel·la, notícia, crònica, reportatge, etc.).     

- Estructures descriptives (descripció científica, literària, etc.).   

- Estructures dialogades (entrevista, enquesta, teatre, etc.).   

- Estructures expositives i explicatives (exposició oral, esquemes, resums, mapes 

conceptuals,  projectes, informes, documentals, convocatòries, reglaments, actes, etc.)   

  

  

3. Habilitats lingüístiques   

  

3.1. Escoltar, parlar i conversar    

   

- Comprensió de textos orals procedents dels mitjans de comunicació audiovisual com 

reportatges i entrevistes.   

- Comprensió de textos orals utilitzats en l’àmbit acadèmic amb atenció especial a la 

presentació de tasques i instruccions per a la seva realització, a exposicions orals breus i a 

l’obtenció d’informacions dels mitjans de comunicació en informatius, reportatges o 

entrevistes.   

- Exposició de la informació presa d’un mitjà de comunicació sobre un tema d’actualitat, 

respectant les normes que regeixen la interacció oral.   

- Explicacions orals senzilles de manera ordenada i clara, prèviament preparades, sobre fets 

d’actualitat social, política o cultural que siguin de l’interès de l’alumnat, amb ajuda de 

mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació.   

- Anàlisi i ús de la llengua d’acord amb el registre requerit a cada situació comunicativa.   

- Intervenció activa en situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic, especialment 

en les proposades sobre la manera d’organitzar l’activitat, l’aportació d’informacions útils 

per al treball  en comú i l’exposició d’informes sobre les tasques realitzades.   
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- Maneig de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació per 

elaborar missatges orals.   

- Actitud de cooperació i de  respecte en situacions d’aprenentatge compartit.   

- Valoració del diàleg com a mitjà per a arribar a acords i resoldre conflictes tant en l’àmbit 

personal com social.   

- Utilització de la llengua per prendre consciència dels coneixements, les idees i els 

sentiments propis i per regular la pròpia conducta.   

  

3.2. Llegir. Comprensió de textos escrits     

   

- Comprensió de textos propis de la vida quotidiana i de les relacions socials com 

convocatòries i ordres del dia, actes de reunions i reglaments.     

- Comprensió de textos dels mitjans de comunicació, reconeixent les diferències entre 

informació i opinió en cròniques, reportatges i entrevistes.    

- Comprensió de textos de l’àmbit acadèmic, amb especial atenció a la consulta, en diversos 

suports, de diccionaris, glossaris i altres fonts d’informació.    

- Lectura expressiva en veu alta. Dramatització. Memorització.    

- Reconeixement de fets, opinions i interpretacions en un text escrit.    

- Identificació del tema d’un text. Idees principals i secundàries.    

- Reconeixement dels trets distintius i de les peculiaritats formals dels textos escrits.   

- Identificació del tema i de la idea principal d’un text escrit de la seva vida quotidiana o 

dins l’àmbit acadèmic. 

- Actitud reflexiva i crítica respecte a la informació disponible davant dels missatges que 

suposin qualsevol tipus de discriminació o manipulació de la informació.    

   

   

    

3.3. Composició de textos escrits     

    

- Composició de textos propis de la vida quotidiana i de les relacions socials, com 

participació en fòrums, diaris personals, reglaments o circulars.    

- Composició de textos propis dels mitjans de comunicació, com reportatges o entrevistes 

destinats a un suport imprès o digital, a àudio o a vídeo.    

- Composició, manuscrita o digital, de textos propis de l’àmbit acadèmic, especialment 

textos expositius i explicatius elaborats a partir de la informació obtinguda i organitzada 

mitjançant esquemes, mapes conceptuals i resums, així com l’elaboració de projectes i 

informes sobre tasques i aprenentatges.    

- Propietats del text: coherència i cohesió textuals; adequació al registre; correcció 

gramatical.    

- Conversió de textos orals en escrits.    

- Transformació de textos d’un registre a un altre.    
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- Valoració dels diferents recursos lingüístics i extralingüístics que utilitzen els missatges 

publicitaris.    

- Interès per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge, com a forma de 

comunicar les experiències i els coneixements propis i com a manera de regular la conducta. 

   

    

Bloc 2. Llengua i societat    

   

- Orígens i evolució de la llengua catalana.   

- Fenòmens del contacte de llengües. Bilingüisme, diglòssia, conflicte lingüístic. Planificació 

lingüística: la normalització de les llengües al seu propi territori.    

- La normativització: Institut d’Estudis Catalans.    

   

Bloc 3. Coneixement de la llengua    

 

 1. Fonètica i ortografia    

 

- Revisió de l’accentuació i de les grafies vocàliques i consonàntiques.       

- Interferències fonètiques.    

- Coneixement i ús reflexiu de les normes ortogràfiques, apreciant el seu valor social i la 

necessitat de cenyir els escrits a la norma lingüística.    

   

 2. Gramàtica    

   

   

   

- Distinció entre la forma (categoria gramatical) i la funció de les paraules, així com 

coneixement dels procediments lèxics (afixos) i sintàctics per al canvi de categoria.    

- Reconeixement i ús dels significats contextuals que poden adquirir les modalitats de 

l’oració i la perífrasi verbals de caràcter modal.  

- Identificació i ús reflexiu de connectors textuals, amb especial atenció als distributius, 

d’ordre, contrast, explicació i causa, i dels mecanismes de referència interna, tant 

gramaticals com lèxics.    

- Comparació dels diferents comportaments sintàctics d’un mateix verb en algunes de les 

seves accepcions, identificació del subjecte i dels diferents complements verbals i ús de la 

terminologia sintàctica necessària en les anàlisis de les oracions simples: enunciat, frase i 

oració; subjecte i predicat; predicat nominal i predicat verbal; subjecte, verb i 

complements; agent, causa i pacient; oració activa i oració passiva; oració transitiva i 

intransitiva; complement directe, indirecte, de règim, circumstancial, agent i atribut.   
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- Coneixement de les funcions sintàctiques característiques de les classes de paraules i 

anàlisi de la seva forma (flexió, afixos, etc.), especialment pel que fa als aspectes 

relacionats amb la normativa.    

- Reconeixement i ús coherent de les formes verbals als textos, amb especial atenció als 

valors aspectuals de perífrasis verbals.    

    

3. Lèxic    

   

- Neologismes, locucions, modismes. Refranys. Frases fetes.     

- Mecanismes de formació de paraules: composició i derivació.    

- Significat i sentit. Camps semàntics i associatius. Famílies lèxiques. El canvi semàntic.  

- Interferències lèxiques.    

   

Bloc 4. Educació literària    

  

1. El llenguatge literari    

    

- Desenvolupament de l’autonomia lectora i apreciació de la literatura com a font  

 de plaer, de coneixement d’altres móns, temps i cultures.    

- Identificació de la relació entre les manifestacions literàries, les societats en les quals es 

desenvolupen i les persones que les produeixen.    

- Lectura expressiva i comprensiva d’obres en prosa i en vers.    

- Memorització de textos breus i recitació de poemes.    

- Valoració de la creació literària pròpia com a expressió del pensament.    

- Elaboració de treballs senzills sobre lectures.    

- Lectura comentada i recitació de poemes, comparant el tractament de certs temes 

recurrents, en diferents períodes literaris, i valorant la funció dels elements simbòlics i dels 

recursos retòrics i mètrics al poema. 

- Lectura comentada de relats, observant la transformació de la narrativa des de l’èpica 

medieval en vers a la narració moderna en prosa i la transformació de l’heroi al personatge 

de novel·la.    

- Lectura comentada i dramatitzada d’obres teatrals breus i fragments representatius del 

teatre clàssic i del segle XVIII, reconeixent algunes característiques temàtiques i formals. 

- Coneixement de les característiques generals dels grans períodes de la història de la 

literatura des de l’edat mitjana fins el segle XVIII i apropament a alguns autors i obres 

rellevants.    

   

2. La literatura medieval    

   

- Introducció sociocultural i característiques generals.     

- La poesia trobadoresca.    
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- Ramon Llull.    

- Les quatre grans cròniques.    

- Literatura religiosa i moralitzant.    

   

3. El Segle d’Or    

  

- Característiques generals.     

- L’humanisme i Bernat Metge.     

- La modernització de la poesia: Ausiàs March.     

- Les novel·les cavalleresques. Joanot Martorell.    

   

4. El context historicosocial fins al segle XVIII    

   

- Renaixement, barroc i il·lustració.    

- La il·lustració a Menorca: Joan Ramis i Ramis.   

 

5. El context historicosocial al segle XIX 

- Renaixença, Àngel Guimerà, Narcis Oller 

    

Bloc 5. Tècniques de treball    

   

- Tècniques de recerca d’informació en suports tradicionals (fitxes, biblioteques, etc.) i en 

nous suports (CD-ROM, DVD, Internet, etc.).    

- Comprensió de textos de l’àmbit acadèmic, posant èmfasi a la consulta en diversos 

suports (diccionaris, glossaris i altres fonts d’informació).    

- Interpretació, assimilació i integració als coneixements previs de les informacions 

lingüístiques i literàries que proporcionen les diferents fonts de consulta, especialment sobre 

el comportament sintàctic dels verbs (transitius i intransitius)  i les relacionades amb el 

registre i amb la normativa.   

- Utilització de les biblioteques i de les tecnologies de la informació i la comunicació de 

forma autònoma per a la localització, selecció i organització d’informació.   

- Utilització autònoma de manera progressiva de la biblioteca del centre, de les biblioteques 

de l’entorn i de les biblioteques virtuals.    

- Ús progressivament autònom de  diccionaris i de correctors ortogràfics dels processadors 

de textos.   

  

- Presa d’apunts.    

- Anàlisi. Estratègies per a una lectura correcta i tècniques per a la presa d’anotacions.   

- Síntesi. Elaboració  d’esquemes i resums.   

- Planificació i elaboració de guions, esquemes i esborranys previs a la producció de textos 

propis.   
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- Revisió i correcció de textos produïts per un mateix d’acord amb les habilitats i els 

continguts apresos.   

- Valoració de l’atenció, la concentració i la memòria com a eines útils per a l’aprenentatge 

de conceptes lingüístics.   

- Autoavaluació i crítica del  propi procés d’aprenentatge. Correcció de les produccions 

pròpies, orals i escrites. Acceptació de l’error com a part dels  procés d’aprenentatge amb 

una actitud positiva.   

- Interès per la bona presentació dels textos escrits tant manuscrits com digitals, amb 

respecte per les normes gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques.     

2.3.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

 Primera avaluació 

 Tema 1 

 Tema 2 

 Tema 3 

  

 Segona avaluació 

 Tema 4 

 Tema 5 

 Tema 6 

 

 Tercera avaluació 

 Tema 7 

 Tema 8 

 Tema 9 

  

Els números fan referència a les unitats del llibre de text. 

2.4. Quart d’ESO - Llengua Catalana i Literatura Assignatura 

2.4.1. Objectius 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

  

2.4.2. Continguts 

  

BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR I PARLAR 

Escoltar      

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

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

persegueixen: textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i 

dialogats. 

Observació i comprensió del sentit global de debats, col·loquis, entrevistes i converses 

espontànies de la intenció comunicativa de cada interlocutor i aplicació de les normes 

bàsiques que regulen la comunicació. 

 

Parlar 

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

producció de textos orals. 

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

instruments d’autoavaluació en pràctiques orals formals o informals. 

Coneixement, comparació, ús i valoració de les normes de cortesia de la comunicació oral 

que regulen les converses espontànies i altres pràctiques discurs 

 

        

BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR I ESCRIURE 

        

Llegir 

Coneixement i ús progressiu de tècniques i estratègies de comprensió escrita. 

Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits en relació amb l’àmbit 

personal, acadèmic, social i laboral. 

Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos narratius,     

descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats. 

Actitud progressivament crítica i reflexiva davant de la lectura. 

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

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

 

Escriure 

Coneixement i ús de les tècniques i estratègies per a la producció de textos escrits: 

planificació, obtenció de dades, organització de la informació, redacció i revisió. 

Escriptura de textos propis de l’àmbit personal, acadèmic, social i laboral. 

Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats. 

Interès per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge, com a forma de 

comunicar les experiències i els coneixements propis, i com a instrument d’enriquiment 

personal i professional. 

 

        

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 
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La paraula 

Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les diferents categories 

gramaticals, amb especial atenció a l’adjectiu, als diferents tipus de determinants i als 

pronoms. 

Observació, reflexió i explicació dels valors expressius i de l’ús de les formes verbals en 

textos amb diferent intenció comunicativa. 

Observació, reflexió i explicació de l’ús expressiu dels prefixos i sufixos, reconeix aquells 

que tenen origen grec i llatí, i explica el significat que aporten a l’arrel lèxica i la seva 

capacitat per a la formació i creació de noves paraules. 

Observació, reflexió i explicació dels diferents nivells de significat de paraules i expressions 

en el discurs oral o escrit. 

Utilització de diccionaris i altres fonts de consulta en paper i format digital sobre la 

normativa i l’ús no normatiu de les paraules i interpretació de les informacions lingüístiques 

que proporcionen els diccionaris de la llengua: gramaticals, semàntiques, registre i ús. 

Les relacions gramaticals 

Observació, reflexió i explicació dels límits sintàctics i semàntics de l’oració simple i la 

composta, de les paraules que relacionen els diferents grups que en formen part i dels seus 

elements constitutius. 

Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques i gramaticals, reconeixement del 

seu valor social i la necessitat de cenyir-s’hi en l’escriptura per obtenir una comunicació 

eficient. 

 

El discurs 

        

Observació, reflexió i explicació i ús dels trets característics que permeten diferenciar i 

classificar els diferents gèneres textuals, amb especial atenció als discursos expositius i 

argumentatius. 

Observació, reflexió i explicació de l’ús de connectors textuals i dels principals mecanismes 

de referència interna, tant gramaticals (substitucions pronominals) com lèxics (el·lipsi i 

substitucions mitjançant sinònims i hiperònims). 

Les varietats de la llengua 

Coneixement dels diferents registres i factors que incideixen en l’ús de la llengua en 

diferents àmbits socials i valoració de la importància d’utilitzar el registre adequat segons 

les condicions de la situació comunicativa. 

Llengua i societat 

Coneixement i reflexió de la variació lingüística: geogràfica, social, funcional i històrica. 

Coneixement de la llengua estàndard i el registre formal. Comprensió del procés 

d’estandardització. 
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Coneixement i reflexió de llengües de l’Estat espanyol i normativa legal. 

Coneixement de l’estatut jurídic de les llengües a les Illes Balears. 

Coneixement i reflexió de les llengües d’Europa, estudi de la planificació i dels processos de 

normalització en aquests països. 

Coneixement i observació envers la situació sociolingüística actual. 

Coneixement i descripció dels aspectes més elementals de la situació sociolingüística i legal 

de les llengües de l’Estat espanyol. 

Coneixement de les normes que regulen la relació democràtica entre parlants de les 

diverses llengües de l’Estat 

 

        

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA 

        

Pla lector 

Lectura lliure d’obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil com a font 

de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món per aconseguir el 

desenvolupament dels seus propis gustos i interessos literaris i la seva autonomia lectora. 

Introducció a la literatura a través dels textos. 

Aproximació a les obres més representatives de la literatura catalana dels segles XIX i XX 

als nostres dies a través de la lectura i explicació de fragments significatius i, si és el cas, 

d’obres completes. 

 

Creació      

Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos del segle XX, i 

utilització de les convencions formals del gènere seleccionat amb intenció lúdica i creativa. 

Consulta de fonts d’informació variades per dur a terme treballs adequats. 

  

  

   

 

  

   

   

2.4.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

 Primera avaluació 

 

Tema 1 
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 Tema 2 

 Tema 3 

  

 Segona avaluació 

 Tema 4 

 Tema 5 

 Tema 6 

  

 Tercera avaluació 

 Tema 7 

 Tema 8 

 Tema 9 

  

Els números fan referència a les unitats del llibre de text 

2.5. Primer de Batxillerat - Llengua Catalana i Literatura 

2.5.1. Objectius 

L’ensenyament de la llengua catalana i literatura en l’etapa de batxillerat tendrà com a 

objectiu desenvolupar en l’alumnat les capacitats següents:         

1. Comprendre i crear missatges orals i escrits en llengua catalana amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció, mitjançant l’aplicació dels coneixements sobre el 

funcionament de la llengua i les normes d’ús lingüístic, per a propòsits acadèmics i 

socials. 

2. Fer un ús correcte de les normes que regulen l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el 

lèxic. 

3. Comprendre els factors socials i legals que condicionen el contacte entre llengües. 

4. Conèixer la realitat plurilingüe i multicultural del món d’avui, posant especial atenció a 

les Illes Balears, a l’Estat espanyol i a Europa i valorar les varietats de la llengua i la 

diversitat lingüística al món com una riquesa cultural i personal. 

5. Emprar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i transmetre 

informació per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència. 

6. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat 

d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació del 

propi aprenentatge i el dels altres. 

7. Conèixer les característiques generals dels períodes més representatius de la literatura 

catalana, com també saber-ne contextualitzar els autors i les obres més destacades. 
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8. Analitzar i comentar, des del punt de vista formal i del contingut, textos en prosa i en 

vers, de qualsevol tipologia i fer de la lectura una forma d’enriquiment personal i 

d’obertura al món. 

9. Valorar la importància d’usar el registre lingüístic adequat a cada situació 

comunicativa. 

10. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, esborrany...) per 

afavorir l’aprenentatge i optimitzar l’estudi. 

 
 

 

  

 

 

2.5.2. Continguts 

 

Bloc 1. Comunicació i tècniques de treball   

  

- La comunicació. Definició del concepte, identificació dels elements i factors que intervenen 

en les situacions comunicatives i que determinen la diversitat de discursos. Els codis no 

verbals. El signe lingüístic. Doble articulació. Les funcions del llenguatge.      

- El text. Comprensió, anàlisi i producció de diferents tipus de  missatges formals orals i 

escrits d’acord amb les propietats  textuals: coherència, cohesió, adequació, correcció. 

Tipologia. Textos orals: la conversa i la tertúlia, el debat, la conferència. Textos escrits: 

exposició, argumentació, descripció, narració, instrucció, predicció i retòrica.    

- Metodologia per al comentari de text. Pautes per a l’anàlisi detallada dels aspectes formals 

i substancials d’un escrit acadèmic o literari, abocant-hi la capacitat crítica.    

- Recollida, selecció i processament de la informació, utilitzant  mitjans tradicionals i les 

TIC. Consulta de diccionaris, enciclopèdies i altres fonts de documentació a biblioteques, 

arxius, mediateques i xarxes telemàtiques per a la comprensió i la creació de textos a la 

vida acadèmica. Redacció de treballs acadèmics que incorporin els elements complementaris 

(fitxes, índexs, esquemes, glossaris, bibliografia…)   

 

Bloc 2. Estudi de la llengua   

  

- Fonètica i ortografia. Sons i grafies. L’alfabet fonètic.  L’aparell de fonació. Producció dels 

sons. Vocals, consonants, semivocals i semiconsonants. Fonemes. La síl·laba. La cadena 

parlada. Fonètica sintàctica. L’entonació. L’escriptura dels sons. Ortografia de les vocals. 

Ortografia de les consonants. L’accent, la dièresi, l’apòstrof i el guionet. Escriptura de la 

frase: puntuació.  
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- Morfologia. Classificació dels mots. Morfologia del substantiu i de l’adjectiu: el gènere i el 

nombre. Els determinants: l’article, els demostratius, els possessius, els indefinits, els 

numerals, els quantitatius, els interrogatius i els exclamatius. Els pronoms. Pronoms 

personals forts i febles. La pronominalització. El verb. El nombre. La persona. El temps. 

L’aspecte. El mode. Les conjugacions verbals. Els verbs regulars. Els verbs irregulars. Les 

perífrasis verbals. El verb ser i el verb estar. Els adverbis.    

- Sintaxi. El sintagma nominal. El sintagma verbal. L’oració. Tipologia de les oracions. 

Oracions atributives. Oracions predicatives. Oracions impersonals. Oracions reflexives. 

Oracions passives. Modalitats de l’oració: enunciatives, interrogatives, exclamatives, 

exhortatives i negatives. Funcions sintàctiques de l’oració. Subjecte, complement directe, 

complement indirecte, complements circumstancials, complement de règim verbal, 

complement del nom, complement predicatiu, l’atribut. L’oració composta. Juxtaposició, 

coordinació i subordinació. Estructura del text. Els connectors.    

- Lèxic. Estructura del mot. Lexema i morfema. Relacions per la forma: derivació i 

composició. Els camps lèxics i semàntics. El lèxic i el diccionari. Característiques de les 

obres lexicogràfiques bàsiques. Recursos en xarxa. Relacions pel significat: polisèmia i 

homonímia; sinonímia i antonímia; hiperonímia, hiponímia. La formació del lèxic: mots 

populars, cultismes, semicultismes, doblets i pseudoderivats. Préstecs o manlleus. 

Procediments lingüístics de creació de neologismes. Les locucions i frases fetes.    

 

Bloc 4. Literatura    

   

- Introducció a la literatura. Característiques de la llengua literària. Els gèneres literaris. La 

creació i la interpretació (personatges, temes, tòpics, espai, temps, estructura, estil). 

 - Edat mitjana: marc històric i cultural. Primers textos en llengua catalana. El 

naixement de les literatures romàniques com a reflex de la societat. La poesia èpica. El 

roman. La poesia trobadoresca. Ramon Llull. Les quatre grans cròniques. La literatura 

religiosa i moralitzant. La poesia dels segles XIV i XV. Ausiàs Marc.    

- El segle XV. L’humanisme. Bernat Metge. La novel·la cavalleresca i els llibres de 

cavalleries. Jacob Xalabín. Curial e Güelfa. Joanot Martorell.    

- La literatura culta dels segles XVI, XVII i XVIII. Renaixement. Barroc. Il·lustració. Joan 

Ramis.  

- La literatura popular. La rondallística i el cançoner.  

- La literatura del segle XIX. La Renaixença. Poesia (Jacint Verdaguer), narrativa (Narcís 

Oller), teatre (Frederic Soler, Àngel Guimerà)  

- Lectura, anàlisi i comentari d’obres literàries i/o fragments significatius dels diferents 

gèneres dels períodes estudiats.   

- Producció de textos literaris d’acord amb les estructures de gènere i els recursos retòrics 

corresponents.    
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- Confecció de quadres cronològics i esquemes que permetin relacionar les diverses 

manifestacions literàries entre si, i amb la situació política, social i cultural en què es 

produïren. 

2.5.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

 

Primera avaluació 

 

UNITAT 1 

❏ Els orígens lingüístics i literaris. Naixement i expansió de la llengua. Les primeres 

manifestacions literàries. Els trobadors i els joglars. L’amor cortès. Modalitats 

poètiques.  

❏ Elements de la comunicació i funcions del llenguatge 

❏ Ortografia de les vocals 

 

UNITAT 2 

❏ Historiografia medieval. L'expansió de la llengua als segles XIII i XIV. La Cancelleria 

Reial. El llenguatge solemne. La literatura èpica. Les quatre grans cròniques.  

❏ El signe lingüístic. Les propietats textuals 

❏ L’accent i la dièresi. Repàs ortografia noms i adjectius. 

 

UNITAT 3 

❏ Naixement de la prosa literària. Ramon Llull. 

❏ Tipologies textuals 

❏ Els determinants. Apostrofació 

 

Lectura: Ramon Llull, Contes exemplars 

 

 

Segona avaluació 

 

UNITAT 4 

❏ Prosa didàctica, religiosa i moralitzant. Els gèneres didàctics i els recursos literaris. 

Francesc Eiximenis, Sant Vicent Ferrer, Anselm Turmeda. 

❏ Llengua i diversitat 

❏ Sintaxi: funcions sintàctiques de l’oració, complements verbals (unitat 7) Els 

pronoms 

❏ La S sorda i la S sonora. 

 

UNITAT 5  

❏ Prosa humanística i narrativa. L’esperit humanista, Bernat Metge. La literatura 

narrativa. La novel·la cavalleresca, Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc. 

❏ Repàs de la conjugació verbal.  

❏ Ortografia g, j, tg, tj, x, ix, ig, tx, p/b, t/d, c/g 

 

UNITAT 6 
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❏ La poesia del segle d’or. La normalitat plena de la llengua. La modernització de la 

poesia. Ausiàs Marc. La poesia a la València del segle XV, tendències literàries 

(Jaume Roig i Joan Roís de Corella)  

❏ Els adverbis. 

❏ Fonemes vibrants (r), laterals (l, ll, l·l) i nasals (m, n) 

 

Lectura: MARTORELL, Joanot., Tirant lo Blanc. Editorial Laertes. 

 

 

 

 

Tercera avaluació 

 

 

UNITAT 7 

❏ La Decadència literària. Els segles XVI, XVII i XVIII. El procés de substitució 

lingüística. La Decadència. La literatura dels segles XVI-XVII, Renaixement i Barroc.  

 

UNITAT 8 

❏ La llengua al segle XVIII, el cas de Menorca. La Il·lustració (Joan Ramis i Ramis). La 

literatura popular, el cançoner, la rondallística.  

❏ Les oracions compostes (juxtaposades, coordinades, subordinades) 

 

 

UNITAT 9 

❏ La llengua i la literatura del segle XIX. Intents de normativització. La Renaixença. El 

Romanticisme. La poesia (Bonaventura Carles Aribau, Jacint Verdaguer). La narrativa 

(Narcís Oller). El teatre (Àngel Guimerà) 

 

❏ Norma i ús del guionet. Ortografia de la b/v 

 

Lectura: Àngel Guimerà, Terra baixa 

 

Comentari de text. Es treballarà al llarg del curs de manera pràctica (lectura, comprensió i 

anàlisi de diferents textos). A partir del comentari també s'estudiaran els elements de la 

comunicació i la variació lingüística. 

 

 

2.6. Segon de Batxillerat - Llengua Catalana i Literatura 

2.6.1. Objectius 

 

1. Identificar i comprendre textos orals i escrits emesos en el model estàndard o en 

qualsevol varietat interna de la llengua, propera al context de l’alumnat.   
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2. Produir missatges  orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció textuals.   

3. Llegir de manera expressiva qualsevol tipus de text amb la pronúncia i l’entonació 

adequades.   

  

4. Fer un ús correcte de les normes que regulen l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el 

lèxic.   

  

5. Comprendre els factors socials i legals que condicionen el contacte entre llengües i 

apreciar els processos de desplegament i normalització de la llengua catalana.   

  

6. Valorar la realitat plurilingüe i multicultural del món d’avui, posant atenció a l’àrea de 

parla catalana i a les Illes Balears en particular, a l’Estat espanyol en general i a Europa.   

  

7. Conèixer les característiques generals dels períodes més representatius de la literatura 

catalana, com també saber-ne contextualitzar els autors i les obres més destacades.   

  

8. Analitzar i comentar, des del punt de vista formal i de contingut, textos en prosa i en 

vers, de qualsevol tipologia, fent de la lectura una forma d’enriquiment personal i d’obertura 

al món.   

  

9. Veure la llengua i la literatura com a mitjà de comunicació individual i social, com a eina 

d’interpretació de la realitat i mostra del patrimoni cultural.   

  

10. Emprar tècniques de recerca, selecció amb sentit crític, elaboració i presentació de la 

informació, utilitzant tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la informació 

i de la comunicació. 

2.6.2. Continguts 

 

Bloc 1 i 2. Història de la llengua i sociolingüística   

  

- Origen i evolució historicosocial de la llengua catalana. Substrat. La Romania i les llengües 

romàniques. El llatí vulgar. Superstrat. Adstrat. El català a l’edat mitjana, al segle XV, als 

segles XVI-XVIII i a l’etapa contemporània. Pompeu Fabra i Antoni M. Alcover.   

- La variació lingüística: social, històrica, geogràfica i estilística. Els dialectes geogràfics del 

català. Els registres.  La varietat estàndard. Apreciació de la riquesa que suposa la diversitat 

interna de la llengua i de l’estàndard com a element unificador.   
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- Les llengües en el món. Els fenòmens de contacte entre llengües: bilingüisme, diglòssia, 

conflicte lingüístic (minorització, substitució, normalització). Els prejudicis lingüístics. Models 

de planificació.   

- Identificació, anàlisi i descripció de la realitat plurilingüe i multicultural de l’Estat espanyol. 

Descripció del marc legal i de la realitat sociolingüística de l’àrea de parla catalana i de les 

Illes Balears.   

 

Bloc 3. Literatura   

   

- La literatura del segle XX: marc històric i cultural. El modernisme. La poesia. Joan 

Maragall. La narrativa. Víctor Català. El teatre. Santiago Rusiñol. El noucentisme. Josep 

Carner. L’escola mallorquina. Joan Alcover. Miquel Costa i Llobera. Els moviments 

d’avantguarda i les seves manifestacions. Joan Salvat Papasseit. La literatura fins als anys 

trenta. Carles Riba. J. M. de Sagarra. La literatura de postguerra. Narrativa: Josep Pla, 

Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda. Poesia: Salvador Espriu. Joan Brossa. Teatre.   

- La literatura actual: narrativa, poesia, teatre. L’assaig.   

- Lectura, anàlisi i comentari d’obres literàries i/o fragments significatius dels diferents 

gèneres dels períodes estudiats.   

- Producció de textos literaris d’acord amb les estructures de gènere i els recursos retòrics 

corresponents.   

- Confecció de quadres cronològics i esquemes que permetin relacionar les diverses 

manifestacions literàries entre si, i amb la situació política, social i cultural en què es 

produïren. 

 

Bloc 4. Tipologia textual, comentari de text i estudi del discurs   

  

- Producció de textos d’acord amb les normes ortogràfiques, morfosintàctiques i lèxiques. La 

correcció en textos orals i escrits. Tipologia específica: textos científics i tècnics, jurídics i 

administratius, humanístics, periodístics. La publicitat.    

- Metodologia per al comentari de text. Pautes per a l’anàlisi detallada dels aspectes formals 

i substancials d’un escrit acadèmic o literari, abocant-hi la capacitat crítica.    

- Recollida, selecció i processament de la informació, utilitzant  mitjans tradicionals i les 

TIC. Consulta de diccionaris, enciclopèdies i altres fonts de documentació a biblioteques, 

arxius, mediateques i xarxes telemàtiques per a la comprensió i la creació de textos a la 
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vida acadèmica. Redacció de treballs acadèmics que incorporin els elements complementaris 

(fitxes, índexs, esquemes, glossaris, bibliografia…).  

2.6.3. Unitats i desenvolupament temporal 

 

Primera avaluació 

 

● UNITAT 1. Orígens i evolució del català: del llatí al català; del català parlat al català 

escrit; els segles XIII i XIV - l’expansió i la consolidació de la llengua; l’esplendor de 

la llengua a la València del s.XV; els segles XVI i XVII i l’inici del procés de 

substitució lingüística; el segle XVIII i els Decrets de Nova Planta; el segle XIX i la 

recuperació lingüística en la Renaixença; el primer terç del segle XX - de la 

normativització a l’intent de normalització, la llengua catalana sota la dictadura 

franquista, l’adveniment de la democràcia. 

 

● Estudi del discurs: la precisió lèxica. 

● Tipologia textual: l’assaig. 

● Comentari de text (esquema general). 

 

 Sociolingüística 

 

● UNITAT 2. La variació lingüística: les varietats dialectals i funcionals o de registre. 

● Estudi del discurs: l’adequació. 

● Tipologia textual: textos expositius. 

● Comentari de text: resum, tema, títol i esquema. 

 

● UNITAT 3. Contacte i conflicte lingüístic: conceptes bàsics de sociolingüística; causes 

i fenòmens associats al contacte i el conflicte lingüístics; procés de substitució i 

procés de normalització lingüística. 

 

 

● UNITAT 4. Models lingüístics: planificació lingüística a Europa (i el món) i la diversitat 

lingüística. 

● La situació actual de la llengua catalana: marc legal, el català a Europa i el català en 

els diferents àmbits d’ús. 

● Estudi del discurs: la coherència i cohesió. 

● Tipologia textual: textos argumentatius. 

● Comentari de text: la tipologia textual i l’estructura. 
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Lectura:TUSON, J. Una imatge no val més que mil paraules. Edicions 62. La Butxaca.  

 

Segona avaluació 

 

Literatura 

 

● UNITAT 5. El Modernisme i el Noucentisme. 

● Tipologia textual: el text poètic. 

 

● UNITAT 6. Els anys 20 i 30. L’escola Mallorquina. Les avantguardes. 

 

● Tipologia textual: textos narratius i teatrals. 

● Comentari de text: la valoració personal. 

 

 

Lectura: Puig i Ferrater, J. Aigües encantades. 

 

 

Tercera avaluació 

 

● UNITAT 8. La literatura de postguerra i dels anys 60: l’experiència de la guerra i 

l’exili, la literatura dels anys 60. 

● UNITAT 9. La llengua i la literatura catalanes a l’actualitat. Repàs per a la 

Selectivitat. 

 

 

Lectura: RODOREDA, M. La plaça del diamant, Ed. Bromera. 

 

 

Comentari de text. Es treballarà al llarg del curs de manera pràctica (lectura, comprensió i 

anàlisi de diferents textos). A partir del comentari també s'estudiaran els elements de la 

comunicació i la variació lingüística. 

Norma i ús. Els aspectes ortogràfics i de sintaxi també aniran treballant-se al llarg del curs. 

2.7. NIVELL 1r BATXILLERAT - Assignatura: LITERATURA UNIVERSAL (aquest 

curs 2019-20 aquesta matèria serà impartida pel departament de Català). 

2.7.1. Objectius 

L’ensenyament de la literatura universal tindrà com a objectius desenvolupar en l’alumnat les 

capacitats següents:  
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1. Conèixer en termes generals els principals moviments i períodes de la literatura 

universal, les grans obres i els autors més rellevants, especialment del món occidental.  

2. Llegir i interpretar amb criteri propi textos o fragments literaris d’àmbits geogràfics i 

culturals diversos, relacionant-los amb els contextos en què foren produïts.  

3. Apreciar la literatura com a projecció personal humana, com a instrument per a la 

comprensió de la realitat i com a reflex de la sensibilitat col·lectiva.  

4. Gaudir de la lectura com una font de nous coneixements i experiències i com una 

activitat plaent per a l’oci.  

5. Analitzar les relacions existents entre obres significatives de la literatura universal i 

obres de qualsevol altra disciplina artística, a les quals les primeres han inspirat.  

6. Explicar les peculiaritats d’un text literari, tot posant de manifest la naturalesa del seu 

estil i vinculant-lo a les circumstàncies sociohistòriques en què s’han produït.  

7. Adoptar una actitud oberta i receptiva davant les creacions literàries i valorar-les com a 

producte de la riquesa i varietat de les diferents cultures.  

8. Conèixer les influències dels principals corrents literaris en la literatura catalana i 

castellana i, en el seu cas, les aportacions d’aquestes literatures al patrimoni universal.  

9. Concretar la interrelació entre els autors representatius de cada època mostrant-ne la 

singularitat mitjançant la comparació.  

10. Crear diferents textos a partir dels models literaris llegits i analitzats.  

11. Fer treballs de recerca sobre autors i obres de la literatura universal, tot utilitzant les 

fonts bibliogràfiques tradicionals i els nous sistemes informàtics i audiovisuals. 

 

2.7.2. Continguts 

Bloc 1. Els orígens. Les arrels bíbliques i grecollatines de la literatura occidental  

1. Síntesi conceptual dels grans períodes de la literatura antiga i clàssica  

2. Pautes per a la lectura expressiva i per a la interpretació dels símbols més coneguts de 

la tradició.  

3. Coneixement d’una literatura per ser escoltada i una literatura per ser llegida.  

4. Apropament al concepte de versió fílmica i de text literari.  

5. Guió per al comentari de text.  

6. Importància de la Bíblia i la seva estructura.  

7. Èpica i teatre de la Grècia clàssica: Homer, Sòfocles, Aristòfanes.  

8. Poesia llatina i els tres tòpics (Ubi sunt, Beatus Ille, Carpe diem): Virgili, Horaci.  

 

Bloc 2. L’edat mitjana  

1. La poesia trobadoresca. Trobador, joglar i la fina amor.  

2. El dolce stil novo i la lírica medieval: Dante, Petrarca. L’evolució del tema amorós en 

diferents autors medievals.  
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3. El cicle artúric. La novel·la de cavalleries i altres propostes narratives. La pervivència 

d’expressions que formen part de la imatgeria col·lectiva. El romanç de Tristany i Isolda.  

 

Bloc 3. El món modern: del segle XVI al segle XVIII  

1. El Renaixement: canvis ideològics i estètics. Noves formes i gèneres literaris. Ús de la 

mitologia.  

2. L’humanisme: Rabelais.  

3. El classicisme europeu. Racine. Molière.  

4. Les primeres albors de la novel·la. Shakespeare.  

5. L´estètica barroca.  

6. La il·lustració francesa i la seva projecció literària.  

 

Bloc 4. El segle XIX  

1. El Romanticisme. Característiques. Literatura alemanya: Goethe, Schiller, Novalis. 

Literatura anglesa: Byron, Shelley, Scott, Keats. Literatura francesa: Víctor Hugo, 

Madame de Staël, Chateaubriand. Literatura italiana: Manzoni, Leopardi.  

2. El costumisme. La irrupció del periodisme a l’àmbit de la literatura.  

3. El realisme i el naixement de la novel·la contemporània: Austen, Dickens, Balzac, 

Tolstoi, Flaubert, etc. El Naturalisme: Zola.  

4. El simbolisme: Baudelaire, Mallarmé, Verlaine i Rimbaud.  

5. Reconeixement de temes literaris en altres disciplines artístiques. Referències 

cinematogràfiques i documentals.  

 

Bloc 5. El segle XX  

1. Les avantguardes. El futurisme. El cubisme. El dadaisme. L’expressionisme. El 

surrealisme.  

2. La poesia en el primer terç del segle xx: influència del neosimbolisme. Eliot. Rilke. 

Valéry. Pessoa. Kavafis.  

3. Les transformacions de la narrativa contemporània. Proust. Kafka. Joyce. La generació 

perduda. El compromís de l’escriptor.  

4. El teatre de l’absurd: d’Ibsen a Ionesco. El teatre del compromís. Bretch. Beckett.  

5. La literatura i el seu paper en la societat de consum (novel·la de gènere, novel·la i cine, 

novel·la i mitjans de comunicació de massa).  

6. La condició humana a partir de la literatura. Reconeixement de temes literaris en altres 

disciplines artístiques. Referències cinematogràfiques i documentals. 

 

2.7.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

● 1ª Avaluació 
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○ BLOC I: L'Antiguitat. Els orígens, les arrels bíbliques i grecollatines de la 

literatura occidental. 

■ Tema 1. La Bíblia: característiques. 

■ Tema 2. Èpica grega: Homer. Teatre grec: Sòfocles i Aristòfanes 

■ Tema 3. Poesia llatina. Els tres tòpics (Ubi sunt, Beatus ille, Carpe Diem). 

Virgil, Horaci. 

○ BLOC II: L’edat mitjana. 

■ Tema 4. Dolce stil novo, Dant i Petrarca. 

■ Tema 5. El Cicle artúric i la novel·la de cavalleries. Altres propostes 

narratives: Les Mil i una nits, Boccaccio, Chaucer. 

■ Tema 6. El romanç de Tristany i Isolda. 

● 2ª Avaluació 

○ BLOC III: El món modern: del segle XVI al segle XVIII. 

■ Tema 7. El Renaixement: característiques generals. 

■ Tema 8. Humanisme: Rabelais. 

■ Tema 9. Teatre clàssic francès. Racine i Molière. 

■ Tema 10. Teatre isabelí. Shakespeare. 

■ Tema 11. La il·lustració francesa. Característiques generals i els gèneres 

literaris: assaig, novel·la, teatre i lírica. 

○ BLOC IV: El segle XIX. 

■ Tema 12. El Romanticisme europeu. Característiques generals. 

Romanticisme alemany: Goethe, Schiller, Novalis.Romanticisme anglès: 

Byron, Shelley, Scott, Keats. Romanticisme francès: Víctor Hugo, 

Madame de Staël, Chateaubriand. Romanticisme italià: Manzoni, 

Leopardi. 

■ Tema 13. El Realisme. Característiques. Autors: Jane Austen, Dickens, 

Balzac, Flaubert, Tolstoi. 

■ Tema 14. El Naturalisme. Característiques. Zola. 

● 3ª Avaluació 

■ Tema 15. El Simbolisme. Característiques.. Baudelaire, Mallarmé, 

Verlaine i Rimbaud. 

○ BLOC V: El segle XX. 

■ Tema 16. La poesia en el primer terç del segle XX: la influència del 

Neosimbolisme. Autors: Eliot, Rilke, Valéry, Pessoa, Kavafis. 

■ Tema 17. Les transformacions de la narrativa contemporània.Autors:  

Proust, Kafka i Joyce. 

■ Tema 18. La generació perduda. 

■ Tema 19. El teatre de l’absurd: d’Ibsen a Ionesco. El teatre del 

compromís: Bretch i Beckett. 
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■ Tema 20. Relacions entre literatura i cinema (referència a quatre obres). 

 

3. Avaluació 

3.1. Criteris d'avaluació i mínims 

3.1.1. Criteris d'avaluació 

 

Llengua catalana i literatura  

 

Primer curs    

    

1. Copsar les idees essencials i la intenció de textos orals i escrits d’àmbits socials pròxims a 

l’experiència de l’alumnat i en l’àmbit acadèmic; expressar-ne el contingut oralment i per 

escrit; captar la idea global d’informacions escoltades a la ràdio o a la televisió i seguir 

instruccions poc complexes per realitzar tasques d’aprenentatge. 

 

Es pretén avaluar la comprensió oral i escrita de textos, tant la sintètica (captar la idea 

principal d’un text proper a l’alumnat o escoltat/llegit a mitjans de comunicació), com 

l’analítica (recordar i dur a terme les diferents passes d’un text instructiu poc complex, 

identificar els enunciats en què apareix explícit el tema general, distingir les parts d’un text, 

etc.). La comprensió de textos ha esdevingut fonamental en la nostra societat i és 

imprescindible establir proves orals d’acord amb la tipologia textual amb un nivell creixent 

d’exigència, si es vol aconseguir desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat davant diferents 

fonts d’informació i la seva competència en la comprensió de textos dins l’àmbit acadèmic. 

 

2. Identificar i descriure les característiques i funció social dels mitjans de comunicació i 

d’altres textos de la cultura de masses, reconeixent l’ús peculiar dels llenguatges verbals i 

no verbals en la construcció dels seus missatges i distingint entre la dimensió informativa i 

la persuasiva i manipuladora.  

  

L’avaluació de la capacitat de l’alumnat per destriar informacions objectives d’aquelles que 

només volen manipular l’emissor és fonamental per desenvolupar l’actitud crítica de 

l’alumne així com per avaluar si és capaç de distingir el tema principal d’un text i la seva 

finalitat. 

 

3. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per solucionar 

problemes de comprensió de textos orals  i escrits.  
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Es tracta d’avaluar si l’alumnat sap donar valor als aprenentatges que adquireix al llarg de 

la seva vida acadèmica. Així tenen importància especial els connectors textuals, les formes 

verbals pròpies de la narració, l’expressió del desig i el mandat, així com també la funció 

cohesionadora dels signes de puntuació, eines que ens ajuden a comprendre el text. 

 

4. Aplicar els coneixements sobre la llengua per expressar-se oralment i per escrit de la 

manera més adequada a cada situació comunicativa.  

  

Amb aquest criteri es pretén entrenar l’alumnat en la composició del text. Convé articular 

mecanismes per avaluar-ne l’adequació al registre i al canal, l’enfocament del tema, el grau 

de formalitat, l’estructura idònia per tal de fer el discurs més eficaç, la quantitat i la qualitat 

de la informació, la combinació equilibrada entre tema i repetició, l’ús d’exemples i 

qualsevol altre aspecte que afecti la composició global del contingut. És útil avaluar de 

manera constant i progressiva l’expressió oral de l’alumnat.   

 

5. Realitzar narracions, exposicions i resums orals i escrits en suport paper o digital, d’una 

manera clara i ben estructurada amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les noves 

tecnologies, emprant el registre adequat, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i 

valorant la importància de planificar i revisar el text.    

  

Amb aquest criteri es pretén avaluar si l’alumnat sap usar els instruments adients per 

produir textos amb finalitats diverses. S’avaluarà l’adequació al registre, al canal, al grau de 

formalitat i a la quantitat i qualitat de la informació. També és molt important avaluar la 

cohesió de les frases mitjançant connectors, l’ús d’una sintaxi adient amb nexes adequats, 

la morfologia, la varietat lèxica, les normes ortogràfiques, etc. S’ha de posar molta cura en 

l’avaluació constant de les  produccions orals dels alumnes i és fonamental que l’alumnat 

no improvisi els textos sinó que s’acostumi a fer feina d’una manera programada. El 

professorat ha de revisar la composició d’esquemes i guions, així com insistir en la 

importància de l’elaboració d’esborranys.   

  

6. Utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i presentació 

amb ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies.    

 

S’ha de valorar la bona utilització de la gran quantitat d’informació que ens envaeix des dels 

mitjans de comunicació i les noves tecnologies. Saber fer un ús adequat de fonts (llibres de 

text, enciclopèdies i diccionaris –en qualsevol suport– i Internet) a l’hora de cercar la 

informació, valorant no només la recerca d’aquesta, sinó la tria raonada, la qualitat i la 

quantitat idònies segons el tipus de treball i l’extensió d’aquest. L’objectiu és que l’alumnat 

no improvisi els textos, sinó que s’avesi a fer-hi feina de manera sistemàtica i programada. 

Per això, el professorat ha de vigilar la composició prèvia d’un esquema o un guió, per tal 
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de verificar si l’estructura donada a  la informació segueix un ordre correcte que 

permeti la màxima claredat expositiva. Si els textos són orals, és útil una avaluació 

posterior immediata per calibrar, amb l’ajuda de tot el grup classe, si els recursos no 

verbals han estat escaients o no.   

 

7. Saber llegir expressivament textos en prosa, literaris o no, amb entonació, ritme i volum 

adequats i d’acord amb les regles ortològiques.    

 

Es tracta de comprovar el domini d’aquesta tècnica que afavoreix una més ràpida 

comprensió del text a través de la pròpia veu, a la vegada que ajuda a fixar les 

característiques fonètiques  mitjançant la pràctica de la lectura. A més, proporciona un 

mostrari fonètic que ha de servir de magatzem ortològic al qual l’alumnat pot recórrer quan 

necessita enunciar un discurs. La veu i l’entonació adequades són marcadors de la posició 

de l’alumne o alumna en relació a la resta de companys i companyes i la societat i, per tant, 

aquest objectiu persegueix també fer-lo parlant actiu. En aquest curs, la lectura pot servir 

de suport per a la pràctica de l’exercici oral i comunicatiu.   

 

8. Exposar una opinió sobre la lectura d’una obra completa adequada a l’edat. Reconèixer el 

gènere i l’estructura global i valorar l’ús del llenguatge. Diferenciar sentit literal i sentit de 

l’obra i relacionar el contingut amb la pròpia experiència.    

 

Es pretén amb aquest criteri avaluar i fomentar l’hàbit de la lectura, fonamental en la 

comprensió i elaboració de tot tipus de textos, a més de desenvolupar l’esperit crític de 

l’alumnat a l’hora de valorar un obra llegida. S’ha d’insistir en la necessitat d’argumentar 

d’una manera raonada el perquè d’una opinió respecte d’un text llegit. El professorat ha de 

cercar  sistemes perquè l’alumnat aprengui la tasca ingent amagada darrera cada obra 

literària quant a recursos retòrics, estil, temes, estructura, creació d’un món, d’uns 

personatges i d’una trama. D’altra banda, caldrà assegurar-se que l’alumnat entén que una 

obra literària (especialment els clàssics) conté dedins tota una època: és el reflex de la seva 

manera de pensar, dels seus valors, de la seva estètica, etc. A l’hora d’avaluar 

l’aprofitament de la lectura, aquests dos aspectes han de ser tinguts en compte.   

  

9. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i valoració de textos breus o 

fragments, sobretot en els temes i motius de la tradició. Reconèixer les característiques 

bàsiques del gènere, així com algunes figures literàries.    

 

Amb aquest criteri s’avalua si l’alumnat reconeix els diferents gèneres i és capaç de valorar 

en cada cas l’adequació del text al gènere al qual s’adscriu. També ens permet saber si 

l’alumnat sap descobrir la varietat, la riquesa de la literatura com a font de plaer, 

enriquiment personal i font de coneixement. L’aprenentatge dels trets no és una finalitat en 
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si mateixa, sinó un instrument de cara a la comprensió de l’obra i a una valoració millor dels 

seus mèrits. Això s’ha de tenir molt en compte a l’hora d’avaluar aquest criteri.   

 

10. Composar textos amb intenció literària i utilitzar i valorar la lectura i la literatura en 

general com a formes d’aprenentatge i d’accés al patrimoni cultural i com a mètode 

d’enriquiment personal.   

 

En composar textos literaris podem comprovar si l’alumnat és capaç de posar en 

funcionament tota una sèrie de coneixements adquirits prèviament respecte a les 

convencions de la literatura. Aquest objectiu no pretén que tot l’alumnat gaudeixi 

obligatòriament amb la lectura, sinó que valori el fet literari, independentment del seu judici 

crític. Fomentem, a més, la part lúdica de la literatura, així com la importància de la 

planificació i revisió de textos. 

 

11. Iniciar una terminologia bàsica en les activitats de reflexió  sobre l’ús. Conèixer els 

principis fonamentals de la gramàtica, reconeixent les diferents unitats de la llengua i les 

seves combinacions.   

 

Hem de comprovar si l’alumnat coneix la terminologia bàsica per seguir explicacions i 

instruccions en les activitats gramaticals. S’ha d’avaluar si es coneix la terminologia referida 

a modalitats de l’oració, paraules flexives i no flexives, procediment de formació de 

paraules, sinonímia i antonímia, categories gramaticals, temps i mode verbals, i subjecte i 

predicat. S’ha d’avaluar, també, l’obtenció d’informació gramatical en els diccionaris 

escolars i altres obres de consulta. 

 

12. Comprendre l’origen i l’evolució de la llengua catalana. Relacionar la llengua catalana 

amb altres llengües i identificar-ne els fenòmens de contacte.   

 

La intenció és avaluar si l’alumnat reconeix el català i les seves varietats diatòpiques com a 

part de la família romànica; que entén, amb exemples, les semblances que hi ha entre les 

llengües romàniques; que pot distingir tant les diferències com les coincidències amb el 

castellà per tal d’evitar errors (gramaticals, lèxics, fonètics o sintàctics), però també per 

poder optimitzar l’aprenentatge i aprofitar els trets comuns.  

 

Segon curs 

 

1. Copsar les idees essencials i la intenció de textos orals i escrits d’àmbits socials pròxims a 

l’experiència de l’alumnat i en l’àmbit acadèmic; expressar-ne el contingut oralment i per 

escrit; captar la idea global d’informacions escoltades a la ràdio o a la televisió i seguir 

instruccions poc complexes per realitzar tasques d’aprenentatge. 
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Es pretén avaluar la comprensió oral i escrita de textos, tant la sintètica (captar la idea 

principal d’un text proper a l’alumne o escoltat/llegit a mitjans de comunicació), com 

l’analítica (recordar i dur a terme les diferents passes d’un text instructiu poc complex, 

identificar els enunciats en què apareix explícit el tema general, distingir les parts d’un text, 

etc.). La comprensió de textos ha esdevingut fonamental en la nostra societat i és 

imprescindible l’establiment de proves orals d’acord amb la tipologia textual establerta amb 

un nivell creixent d’exigència si es vol aconseguir desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat 

davant diferents fonts d’informació i la seva competència en la comprensió de textos dins 

l’àmbit acadèmic. 

 

2. Identificar i descriure les característiques i funció social dels mitjans de comunicació i 

d’altres textos de la cultura de masses, reconeixent l’ús peculiar dels llenguatges verbals i 

no verbals en la construcció dels seus missatges i distingint entre la seva dimensió 

informativa i la seva dimensió persuasiva i manipuladora.     

 

L’avaluació de la capacitat de l’alumnat per destriar informacions objectives d’aquelles que 

només volen manipular l’emissor és fonamental per desenvolupar l’actitud crítica de 

l’alumne o alumna així com per avaluar si és capaç de distingir el tema principal d’un text i 

la finalitat d’aquest. 

 

3. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per solucionar 

problemes de comprensió de textos orals  i escrits.   

 

Es tracta d’avaluar si l’alumnat sap donar valor als aprenentatges que va adquirint al llarg 

de la seva vida acadèmica. Així tindran especial importància els connectors textuals, les 

formes verbals pròpies de la narració, l’expressió del desig i el mandat, així com també la 

funció cohesionadora dels signes de puntuació, eines que ens ajuden a comprendre el text. 

 

4. Aplicar els coneixements sobre la llengua per expressar-se oralment i per escrit de la 

manera més adequada a cada situació comunicativa.   

 

Amb aquest criteri es pretén entrenar l’alumnat en la composició del text. Convé articular 

mecanismes per avaluar la seva adequació al registre i al canal, l’enfocament del tema, el 

grau de formalitat, l’estructura idònia per tal de fer el discurs més eficaç, la quantitat i la 

qualitat de la informació, la combinació equilibrada entre tema i repetició, l’ús d’exemples i 

qualsevol altre aspecte que afecti la composició global del contingut. És útil avaluar de 

manera constant i progressiva l’expressió oral de l’alumnat. 
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5. Realitzar narracions, exposicions i resums orals i escrits en suport paper o digital, d’una 

manera clara i ben estructurada amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les noves 

tecnologies, emprant el registre adequat, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i 

valorant la importància de planificar i revisar el text.   

 

Amb aquest criteri es pretén avaluar si l’alumnat sap usar els instruments adients per 

produir textos amb diferents finalitats. S’avaluarà la seva adequació al registre, al canal, al 

grau de formalitat i a la quantitat i qualitat de la informació. També és molt important 

avaluar la cohesió de les frases mitjançant connectors, l’ús d’una sintaxi adient amb nexes 

adequats, la morfologia, la varietat lèxica, les normes ortogràfiques, etc. S’ha de posar 

molta cura en l’avaluació constant de les produccions orals dels alumnes i és fonamental 

que l’alumnat no improvisi els textos sinó que s’acostumi a fer feina d’una manera 

programada. El professorat ha de revisar la composició d’esquemes i guions, així com 

insistir en la importància de l’elaboració d’esborranys. 

 

6. Utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i presentació 

amb ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies.    

 

S’ha de valorar la bona utilització de la gran quantitat d’informació que ens envaeix des dels 

mitjans de comunicació i les noves tecnologies. Saber fer un ús adequat de fonts (llibres de 

text, enciclopèdies i diccionaris –en qualsevol suport– i Internet) a l’hora de cercar la 

informació, valorant no només la recerca d’aquesta informació, sinó la seva tria raonada, la 

seva qualitat i la quantitat idònia segons el tipus de treball i la seva extensió. L’objectiu és 

que l’alumnat no improvisi els textos, sinó que s’avesi a fer-hi feina de manera sistemàtica i 

programada. Per això, el professorat ha de vigilar la composició prèvia d’un esquema o un 

guió, per tal de verificar si l’estructura donada a la informació segueix un ordre correcte que 

permeti la màxima claredat expositiva. Si els textos són orals, és útil una avaluació 

posterior immediata per calibrar, amb l’ajuda de tot el grup classe, si els recursos no 

verbals han estat escaients o no.   

  

7. Saber llegir expressivament textos en prosa, literaris o no, amb entonació, ritme i volum 

adequats i d’acord amb les regles ortològiques.    

 

Es tracta de comprovar el domini d’aquesta tècnica que afavoreix una més ràpida 

comprensió del text a través de la pròpia veu, a la vegada que ajuda a fixar les 

característiques fonètiques  mitjançant la pràctica de la lectura. A més, proporciona un 

mostrari fonètic que hauria de servir de magatzem ortològic al  qual l’alumnat pot recórrer 

quan necessita enunciar un discurs. La veu i l’entonació adequades són marcadors de la 

posició de l’alumnat en relació a la resta de companys i la societat i, per tant, aquest 
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objectiu persegueix també fer-lo parlant actiu. En aquest curs, la lectura pot servir de 

suport per a la pràctica de l’exercici oral i comunicatiu.   

  

8. Exposar una opinió sobre la lectura d’una obra completa adequada a l’edat. Reconèixer el 

gènere i l’estructura global i valorar l’ús del llenguatge. Diferenciar sentit literal i sentit de 

l’obra i relacionar el contingut amb la pròpia experiència.    

  

Es pretén amb aquest criteri avaluar i fomentar l’hàbit de la lectura, fonamental en la 

comprensió i elaboració de tot tipus de text, a més de desenvolupar l’esperit crític de 

l’alumnat a l’hora de valorar un obra llegida. S’ha d’insistir en la necessitat d’argumentar 

d’una manera raonada el perquè d’una opinió respecte un text llegit. El professorat ha de 

cercar sistemes perquè l’alumnat aprengui la tasca ingent amagada darrera cada obra 

literària quant a recursos retòrics, estil, temes, estructura, creació d’un món, d’uns 

personatges i d’una trama, etc. D’altra banda, caldrà assegurar-se que l’alumnat entén que 

una obra literària (especialment els clàssics) conté dedins tota una època: és el reflex de la 

seva manera de pensar, dels seus valors, de la seva estètica, etc. A l’hora d’avaluar 

l’aprofitament de la lectura, aquests dos aspectes han de ser tinguts en compte.   

  

9. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i valoració de textos breus o 

fragments, sobretot en els temes i motius de la tradició. Reconèixer les característiques 

bàsiques del gènere, així com algunes figures literàries.   

  

Amb aquest criteri es persegueix avaluar si l’alumnat reconeix els diferents gèneres i és 

capaç de valorar en cada cas l’adequació del text al gènere al qual s’adscriu. També permet 

saber si l’alumnat sap descobrir la varietat, la riquesa de la literatura  com a font de plaer, 

enriquiment personal i font de coneixement. L’aprenentatge dels trets no és una finalitat en 

si mateixa, sinó un instrument de cara a la comprensió de l’obra i a una millor valoració dels 

seus mèrits. Això s’ha de tenir molt en compte a l’hora d’avaluar aquest criteri.   

 

10. Composar textos amb intenció literària i utilitzar i valorar la lectura i la literatura en 

general com a formes d’aprenentatge i d’accés al patrimoni cultural i com a mètode 

d’enriquiment personal.    

 

En composar textos literaris podem comprovar si l’alumnat és capaç de posar en 

funcionament una sèrie de coneixements adquirits prèviament respecte a les convencions 

de la literatura. Aquest objectiu no pretén que tot l’alumnat gaudeixi obligatòriament amb la 

lectura, sinó que valori el fet literari, independentment del seu judici crític. Fomentem, a 

més, la part lúdica de la literatura, així com la importància de la planificació i revisió de 

textos.   
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11. Conèixer una terminologia bàsica en les activitats de reflexió sobre l’ús. Conèixer els 

principis fonamentals de la gramàtica, reconeixent les diferents unitats de la llengua i les 

seves combinacions.   

  

Hem de comprovar si l’alumnat coneix la terminologia bàsica per seguir explicacions i 

instruccions en les activitats gramaticals. S’ha d’avaluar si l’alumnat coneix terminologia 

referida a modalitats de l’oració, paraules flexives i no flexives, procediment de formació de 

paraules, sinonímia i antonímia. Categories gramaticals, temps i mode verbals, i subjecte i 

predicat. S’ha d’avaluar, també, l’obtenció d’informació gramatical en els diccionaris 

escolars i altres obres de consulta.   

 

12. Comprendre l’origen i l’evolució de la llengua catalana. Relacionar la llengua catalana 

amb altres llengües i identificar-ne els fenòmens de contacte.    

  

La intenció és avaluar si l’alumnat reconeix el català i les seves varietats diatòpiques com a 

part de la família romànica; que entén, amb exemples, les semblances que hi ha entre les 

llengües romàniques; que pot distingir tant les diferències com les coincidències amb el 

castellà per tal d’evitar errors (gramaticals, lèxics, fonètics o sintàctics), però també per 

poder optimitzar l’aprenentatge i aprofitar els trets comuns.   

 

Tercer curs 

 

1. Copsar les idees essencials i la intenció de textos orals i escrits, de diferent tipus i distint 

nivell de formalitat, inferir el tema general i els temes secundaris, tot reconeixent possibles 

incoherències o ambigüitats de contingut, i expressar-ne el contingut oralment i per escrit 

fent un esquema o resum, aportant també una opinió personal. 

 

Es pretén avaluar la comprensió oral i escrita de textos, tant la sintètica (identificar el tema 

general d’un text i els temes secundaris, no només reconeixent els enunciats en què 

apareixen explícits, sinó inferint-los d’informacions que es repeteixen en un text), com 

l’analítica (establir la relació entre els elements d’una exposició i d’una explicació i aplicar 

tècniques d’organització d’idees). S’avalua la capacitat de l’alumnat de reconèixer la 

diversitat de registres i utilitzar el més adequat en cada ocasió, identificar l’acte de parla 

(protesta, advertència, invitació, etc.) i el propòsit comunicatiu, seguir instruccions per 

realitzar activitats en àmbits públics pròxims a la seva experiència social i en situacions 

d’aprenentatge que constitueixen processos de certa complexitat. També de plasmar en 

forma d’esquema i resum els continguts i de poder aportar una valoració personal raonada i 

ben argumentada. 

 



 

 

Programació del Departament  
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Curs: 2019/2020 

 

 

 

 

MD-020203-2 64 de 98 

 

2. Identificar i descriure les característiques i funció social dels mitjans de comunicació i 

d’altres textos de la cultura de masses, reconeixent l’ús peculiar dels llenguatges verbals i 

no verbals en la construcció dels seus missatges i distingint entre la seva dimensió 

informativa i la seva dimensió persuasiva i manipuladora.     

 

L’avaluació de la capacitat de l’alumnat per destriar informacions objectives d’aquelles que 

només volen manipular l’emissor és fonamental per desenvolupar l’actitud crítica de 

l’alumne així com per avaluar si és capaç de distingir el tema principal d’un text i la seva 

finalitat. 

 

3. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per solucionar 

problemes de comprensió de textos orals  i escrits i per a la composició i revisió 

progressivament autònoma dels textos propis d’aquest curs.   

 

Amb aquest criteri es busca descobrir si s’adquireixen i s’utilitzen els coneixements sobre la 

llengua i les normes d’ús en relació amb la comprensió, la composició i la revisió de textos. 

S’ha d’atendre especialment les variacions socials de la dixi (fórmules de confiança i de 

cortesia), els connectors, els mecanismes de referència interna, els diferents 

comportaments sintàctics d’un mateix verb en diferents accepcions i l’expressió d’un mateix 

contingut mitjançant diferents esquemes sintàctics així com la inserció de subordinades. 

S’ha de comprovar la consolidació del coneixement pràctic de les normes ortogràfiques dels 

signes de puntuació. 

  

4. Exposar, explicar, argumentar, resumir i comentar, en suport paper o digital, usant el 

registre adequat, organitzant les idees amb claredat, enllaçant els enunciats en seqüències 

lineals cohesionades, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la 

importància de planificar i revisar el text.   

  

 

  

  

Aquest criteri està destinat a avaluar que els alumnes redacten els textos amb una 

organització clara i enllaçant les oracions en una seqüència lineal cohesionada i que 

manifesten interès per planificar els textos i revisar-los realitzant successives versions fins 

arribar a un text definitiu adequat pel seu format i el seu registre. En aquest curs s’ha 

d’avaluar si saben narrar i comentar amb claredat fets i experiències en fòrums i diaris 

personals en suport imprès o digital; compondre textos propis de l’àmbit públic, 

especialment reglaments, circulars, convocatòries i actes de reunions, d’acord amb les 

convencions d’aquests gèneres; redactar reportatges i entrevistes organitzant la informació 

de manera jeràrquica; resumir narracions i exposicions reconstruint els elements bàsics del 
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text original; compondre exposicions i explicacions sobre temes que requereixen la consulta 

de fonts, facilitant als lectors una lectura fluida i l’obtenció d’informacions rellevants; 

exposar projectes de treball i informar de les conclusions. També s’ha de valorar la bona 

presentació dels textos escrits tant en suport paper com digital, amb respecte per les 

normes ortogràfiques i tipogràfiques.     

  

5. Utilitzar tècniques de tractament i de processament de la informació per preparar textos. 

Aprofitar els recursos que proporciona la tecnologia de la informació (Internet, bases de 

dades, CD-ROM, DVD, etc.) per reestructurar els treballs escrits i facilitar la precisió i la 

presentació de les idees.    

 

S’ha  de valorar la bona utilització de la gran quantitat d’informació  que ens envaeix des 

dels mitjans de comunicació i les noves  tecnologies. Saber fer un ús adequat de fonts 

(llibres de text, enciclopèdies i diccionaris –en qualsevol suport– i Internet, bases de dades, 

CD-ROM, DVD, etc.) a l’hora de cercar la informació, valorant no només la recerca d’aquesta 

informació, sinó la seva tria raonada, la seva qualitat i la quantitat idònia segons el tipus de 

treball i l’extensió d’aquest. El  professorat ha de vigilar la composició prèvia d’un 

esquema o un guió, per tal de verificar si l’estructura donada a la informació segueix un 

ordre correcte que permeti la màxima claredat expositiva.   

 

6. Realitzar explicacions orals senzilles sobre fets d’actualitat social, política o cultural que 

siguin d’interès de l’alumnat, amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la 

informació i la comunicació.    

 

Amb aquest criteri es busca observar si són capaços d’oferir explicacions sobre algun 

fenomen natural, algun fet històric, algun  conflicte social, etc. Es tracta d’avaluar que els 

oients puguin  obtenir una descripció clara dels fets i una comprensió suficient de les causes 

que els expliquen. S’ha de valorar especialment la utilització dels mitjans audiovisuals i les 

tecnologies de la informació i la comunicació com a suport a les explicacions orals.     

 

7. Saber llegir expressivament textos en prosa, literaris o no, amb entonació, ritme i volum 

adequats i d’acord amb les regles ortològiques.    

 

Es tracta de comprovar el domini d’aquesta tècnica que afavoreix una més ràpida 

comprensió del text a través de la pròpia veu, a la vegada que ajuda a fixar les 

característiques fonètiques  mitjançant la pràctica de la lectura. A més, proporciona un 

mostrari fonètic que ha de servir de magatzem ortològic al qual l’alumnat pot recórrer quan 

necessita enunciar un discurs. La veu i l’entonació adequades són marcadors de la posició 

de l’alumnat en relació a la resta de companys i la societat i, per tant, aquest objectiu 

persegueix també fer-lo parlant actiu.   
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8. Exposar una opinió sobre la lectura d’una obra completa adequada a l’edat i relacionada 

amb els períodes literaris estudiats. Avaluar l’estructura i l’ús dels elements del gènere, l’ús 

del llenguatge i el punt de vista de l’autor. Situar bàsicament el sentit de l’obra en relació 

amb el seu context i amb l’experiència pròpia, valorant la literatura com a mitjà per 

interpretar la realitat.    

 

Aquest criteri avalua la competència lectora en l’àmbit literari, per mitjà de la lectura 

personal d’obres completes relacionades amb els períodes literaris estudiats (inclou 

adaptacions i recreacions modernes). Han de considerar el text de manera crítica, avaluar-

ne el contingut, tenint en compte el context històric, l’estructura general, els elements 

caracteritzadors del gènere, l’ús del llenguatge (registre i estil), el punt de vista i l’ofici de 

l’autor. Han d’emetre una opinió personal sobre els aspectes més apreciats i menys 

apreciats de l’obra, i sobre la implicació entre el seu contingut i les vivències pròpies.   

  

9. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i valoració de textos breus o 

fragments, tenint en compte la presència de certs temes recurrents, el valor simbòlic del 

llenguatge poètic i l’evolució dels gèneres, de les formes literàries i dels estils.    

 

Amb aquest criteri es pretén avaluar l’assimilació dels coneixements literaris en funció de la 

lectura, la valoració i el gaudi dels textos comentats a classe; s’observa la capacitat de 

distanciar-se  del text literari per avaluar-ne el contingut, l’organització, l’ús del llenguatge i 

l’ofici de l’autor. S’ha de tenir en compte la comprensió dels temes i motius, el 

reconeixement de la recurrència de certs temes (amor, temps, vida, mort), el 

reconeixement dels gèneres i de la seva evolució a grans trets (de l’èpica en vers a la 

novel·la, de la versificació tradicional a la renaixentista) i la valoració dels elements 

simbòlics i dels recursos retòrics i de la seva funcionalitat en el text.   

  

10. Composar textos amb intenció literària i utilitzar i valorar la lectura i la literatura en 

general com a formes d’aprenentatge i d’accés al patrimoni cultural i com a mètode 

d’enriquiment personal.     

 

En composar textos literaris podem comprovar si l’alumnat és capaç de posar en 

funcionament una sèrie de coneixements adquirits prèviament respecte a les convencions 

de la literatura. Aquest objectiu s’intenta comprovar que es comprèn el fenomen literari com 

una activitat comunicativa estètica en un context històric determinat, mitjançant la 

composició d’un text en què s’imiti  o es recreï algun dels models utilitzats a classe.   
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11. Conèixer la terminologia bàsica en les activitats de reflexió  sobre l’ús. Conèixer els 

principis fonamentals de la gramàtica, reconeixent les diferents unitats de la llengua i les 

seves combinacions.    

 

Hem de comprovar que es coneix i es comença a fer servir la terminologia bàsica per seguir 

explicacions i instruccions en les activitats gramaticals. En aquest curs, a més de la 

terminologia avaluada en cursos anteriors, s’ha de comprovar el coneixement de la referida 

a classes de predicats (nominal, verbal) i oracions (activa, passiva) i de complements 

verbals; canvis de categoria (nominalitzacions) i a la identificació de les formes d’unió 

(juxtaposició, coordinació i subordinació) de les oracions. S’ha de valorar l’autonomia 

progressiva en l’obtenció d’informació gramatical de caràcter general en els diccionaris 

escolars.   

  

12. Distingir els principals períodes de la literatura catalana, tenint en compte la relació amb 

el context historicosocial, els gèneres literaris i alguns autors significatius. Mostrar 

coneixement de les relacions entre les obres llegides i comentades, el context en què 

apareixen i els autors més rellevants de la història de la literatura, realitzant un treball 

personal d’informació i de síntesi, en suport paper o digital.    

 

Aquest criteri avalua el coneixement que es va adquirint de la història de la literatura 

catalana, des de l’edat mitjana fins al segle XVIII, prenent especial atenció al context 

historicosocial, els gèneres i els autors més significatius. S’ha d’assumir la producció 

literària com una conseqüència de les vicissituds històriques i culturals de la nostra tradició i 

mostrar les relacions que s’estableixen amb literatures escrites en altres llengües i amb 

 altres manifestacions artístiques.   

  

13. Comprendre l’origen i l’evolució de la llengua catalana. Copsar la situació sociolingüística 

actual. Relacionar la llengua catalana amb altres llengües i identificar-ne els fenòmens de 

contacte.    

 

La intenció és avaluar si l’alumnat reconeix el català i les seves varietats diatòpiques com a 

part de la família romànica; que entén, amb exemples, les semblances que hi ha entre les 

llengües romàniques; que pot distingir tant les diferències com les coincidències amb el 

castellà per tal d’evitar errors (gramaticals, lèxics, fonètics o sintàctics), però també per 

poder optimitzar l’aprenentatge i aprofitar els trets comuns. Per altra banda, ha de conèixer 

els conceptes que tenen relació amb els fenòmens de contacte de llengües (bilingüisme i 

conflicte lingüístic).   

  

Quart curs   
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1. Copsar les idees essencials i la intenció de textos orals i escrits, de l’àmbit públic i dels 

mitjans de comunicació, inferir el tema general i els temes secundaris, distingir com 

s’organitza la informació, contrastar explicacions i arguments i jutjar l’eficàcia dels 

procediments lingüístics utilitzats, i expressar-ne el contingut oralment i per escrit fent un 

esquema o resum, aportant també una opinió personal raonada i ben argumentada. 

 

Es pretén avaluar la comprensió oral i escrita de textos, tant la sintètica (identificar el tema 

general d’un text i els temes secundaris, no només reconeixent els enunciats en què 

apareixen explícits, sinó inferint-los d’informacions que es repeteixen en un text), com 

l’analítica (establir la relació entre els elements d’una exposició i d’una argumentació i 

aplicar tècniques d’organització d’idees), si identifiquen les diferències entre explicacions 

d’un mateix fet i entre arguments de signe contrari. També si són capaços de jutjar el paper 

d’alguns procediments lingüístics (registre, organització del text, figures retòriques) en 

l’eficàcia del text (claredat, precisió, capacitat de persuasió). S’avalua la capacitat de 

l’alumnat de reconèixer la diversitat de registres i utilitzar el més adequat en cada ocasió, 

identificar l’acte de parla (protesta, advertència, invitació, etc.) i el propòsit comunicatiu en 

els textos més usats per actuar com a membres de la societat i en els mitjans de 

comunicació (cartes al director, columnes d’opinió, publicitat) i en situacions d’aprenentatge 

que constitueixen processos de certa complexitat. També de plasmar en forma d’esquema i 

resum els continguts i de poder aportar una valoració personal raonada i ben argumentada. 

 

2. Identificar i descriure les característiques i funció social dels mitjans de comunicació i 

d’altres textos de la cultura de masses, reconeixent l’ús peculiar dels llenguatges verbals i 

no verbals en la construcció dels seus missatges i distingint entre la dimensió informativa i 

la persuasiva i manipuladora.   

 

L’avaluació de la capacitat de l’alumnat per destriar informacions objectives d’aquelles que 

només volen manipular l’emissor és fonamental per desenvolupar l’actitud crítica de 

l’alumne o alumna així com per avaluar si és capaç de distingir el tema principal d’un text i 

la finalitat d’aquest. 

 

3. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per resoldre 

problemes de comprensió de textos orals i escrits, i per a la composició i revisió autònoma 

dels textos.   

 

Amb aquest criteri es busca descobrir si s’utilitzen els coneixements sobre la llengua i les 

normes d’ús en relació amb la comprensió i la composició i si s’utilitzen amb autonomia en 

la revisió de textos. S’han d’avaluar tots els aspectes de l’adequació i cohesió i especialment 

l’expressió de la subjectivitat (opinió, valoració, certesa, inclusió de cites) i les variacions 

expressives de la dixi (fórmules de confiança, de cortesia); la construcció d’oracions simples 



 

 

Programació del Departament  
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Curs: 2019/2020 

 

 

 

 

MD-020203-2 69 de 98 

 

i complexes amb diferents esquemes semàntic i sintàctic; els procediments de connexió i, 

en concret, els connectors de causa, conseqüència, condició i hipòtesi; els mecanismes de 

referència interna; els diferents procediments per compondre enunciats amb estil 

cohesionat (alternativa entre construccions oracionals i nominals; entre juxtaposició, 

coordinació i subordinació). A més de les normes que han estat objecte d’avaluació en 

cursos anteriors, s’ha de tenir en compte la contribució de la puntuació en l’organització 

cohesionada de l’oració i del text, l’ús de la ratlla i el parèntesi en incisos i els usos 

expressius de les cometes. 

 

4. Exposar, explicar, argumentar, resumir i comentar, en suport paper o digital, usant el 

registre adequat, organitzant les idees amb claredat, enllaçant els enunciats en seqüències 

lineals cohesionades, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la 

importància de planificar i revisar el text.   

  

Aquest criteri està destinat a avaluar que redacten els textos amb una  organització clara i 

enllaçant les oracions en una seqüència lineal cohesionada i que manifesten interès per 

planificar els  textos i revisar-los realitzant successives versions fins arribar a un text 

definitiu adequat pel seu format i el seu registre. En aquest curs s’ha d’avaluar si saben 

compondre textos propis de l’àmbit públic, com ara fòrums, sol·licituds i instàncies, 

reclamacions, currículums i fullets informatius i publicitaris, d’acord amb les convencions 

d’aquests gèneres; redactar textos  periodístics d’opinió fent servir eficaçment recursos 

expressius i persuasius; resumir exposicions, explicacions i argumentacions reconstruint els 

elements bàsics del text original; compondre exposicions, explicacions i argumentacions 

recorrent a diverses fonts i assegurant-ne una lectura fluida; exposar projectes de treball i 

informar de les conclusions. També s’ha de valorar la bona presentació dels textos escrits 

tant en suport paper com digital, amb respecte per les normes ortogràfiques i tipogràfiques. 

    

5. Utilitzar tècniques de tractament i de processament de la informació per preparar textos. 

Aprofitar els recursos que proporciona la tecnologia de la informació (Internet, bases de 

dades, CD-ROM, DVD, etc.) per reestructurar els treballs escrits i facilitar la precisió i la 

presentació de les idees.   

 

S’ha de valorar la bona utilització de la gran quantitat d’informació que ens envaeix des dels 

mitjans de comunicació i les noves tecnologies. Saber fer un ús adequat de fonts (llibres de 

text, enciclopèdies i diccionaris -en qualsevol suport- i Internet, bases de dades, CD-ROM, 

DVD, etc.) a l’hora de cercar la informació, valorant no només la recerca d’aquesta 

informació, sinó la seva  tria raonada, la seva qualitat i la quantitat idònia segons el 

tipus de treball i la seva extensió.   
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6. Realitzar presentacions orals clares i ben estructurades sobre temes relacionats amb 

l’activitat acadèmica o l’actualitat social, política o cultural que admetin diferents punts de 

vista i  diverses actituds davant d’aquests amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les 

tecnologies de la informació i la comunicació.  

  

Amb aquest criteri es vol observar si els alumnes són capaços de fer una exposició sobre un 

tema, amb l’ajuda de notes escrites i eventualment amb el suport de recursos com ara 

cartells o diapositives, assenyalant diferents punts de vista davant el tema i presentant les 

raons a favor o en contra que es poden donar, de manera que es proporcionin als oients 

dades rellevants i criteris perquè puguin adoptar una actitud pròpia. S’ha de valorar 

especialment la utilització dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la 

comunicació com a suport en les presentacions orals.   

 

7. Exposar una opinió ben argumentada sobre la lectura personal de relats d’una certa 

extensió i novel·les des del segle XIX fins  a l’actualitat; avaluar l’estructura i l’ús dels 

elements del gènere, l’ús del llenguatge, el punt de vista i l’ofici de l’autor; relacionar el 

sentit de l’obra amb el seu context i amb l’experiència pròpia.    

 

Aquest criteri avalua la competència lectora en l’àmbit literari, per mitjà de la lectura 

personal d’obres dels períodes literaris estudiats (des del segle XIX fins a l’actualitat). Els 

alumnes i les alumnes han de considerar el text de manera crítica; avaluar-ne el contingut, 

l’estructura general, l’ús que es fa dels elements caracteritzadors del gènere, amb especial 

atenció a l’ordre cronològic i a la veu o veus del narrador, l’ús del llenguatge (registre i 

estil), el punt de vista i l’ofici de l’autor. Han d’emetre una opinió personal, ben 

argumentada, sobre els aspectes més apreciats i menys apreciats de l’obra, i sobre la 

implicació entre els continguts i les vivències pròpies.     

  

8. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o 

fragments, tenint en compte especialment les innovacions dels gèneres i de les formes (en 

la versificació i en el llenguatge) en la literatura contemporània.    

 

Amb  aquest criteri es pretén avaluar l’assimilació dels coneixements literaris en funció de 

la lectura, la valoració i el gaudi dels textos comentats a classe; s’observa la capacitat de 

distanciar-se  del text literari per avaluar-ne el contingut, l’organització, l’ús del llenguatge i 

l’ofici de l’autor. S’ha de tenir en compte la comprensió dels temes i motius i el 

reconeixement de la  recurrència de certs temes o de l’aparició d’altres de nous, el 

reconeixement dels gèneres i de les seves característiques i novetats en la literatura 

contemporània, amb caràcter general (relat o drama realista, fantàstic, poètic; poesia 

romàntica, avantguardista, social), així com les aportacions del simbolisme i de les 

avantguardes al llenguatge poètic.   
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9. Composar textos amb intenció literària i utilitzar i valorar la  lectura i la literatura en 

general com a formes d’aprenentatge i d’accés al patrimoni cultural i com a mètode 

d’enriquiment personal.    

   

En composar textos literaris podem comprovar si l’alumnat és capaç de posar en 

funcionament una sèrie de coneixements adquirits prèviament respecte a les convencions 

de la literatura. Aquest objectiu intenta comprovar que es comprèn el fenomen literari com 

una activitat comunicativa estètica en un context històric determinat, mitjançant la 

composició d’un text en què s’imiti  o es recreï algun dels models utilitzats a classe.   

  

10. Conèixer i utilitzar la terminologia lingüística adequada en la reflexió sobre l’ús. 

Conèixer els principis fonamentals de la gramàtica, reconeixent les diferents unitats de la 

llengua i les seves combinacions.    

  

Amb  aquest criteri es pretén comprovar que es coneix i es fa servir de manera adequada 

la terminologia necessària per referir-se als coneixements gramaticals i a les activitats que 

es porten a terme a classe. S’ha de comprovar el coneixement de la terminologia adquirida 

en cursos anteriors i de la inclosa en aquest curs. També s’ha de comprovar que es 

distingeix entre forma i funció de les paraules i que es coneixen els procediments lèxics i 

sintàctics per als canvis de categoria. S’ha de valorar la progressiva autonomia en l’obtenció 

de tota mena d’informació lingüística  en diccionaris i altres obres de consulta.     

11. Distingir els principals períodes de la literatura catalana, tenint en compte la relació amb 

el context historicosocial, els gèneres literaris i alguns autors significatius. Mostrar 

coneixement de les relacions entre les obres llegides i comentades, el context en què 

apareixen i els autors més rellevants de la història de la literatura, realitzant un treball 

personal d’informació i de síntesi, en suport paper o digital.    

 

Aquest criteri avalua el coneixement que es va adquirint de la història de la literatura 

catalana, des del segle XIX fins a l’actualitat, amb atenció especial al context historicosocial, 

els gèneres i els autors més significatius. S’ha d’assumir la producció literària com una 

conseqüència de les vicissituds històriques i culturals de la nostra tradició i mostrar les 

relacions que s’estableixen amb literatures escrites en altres llengües i amb  altres 

manifestacions artístiques.   

 

12. Descriure els aspectes més elementals de la situació sociolingüística i legal de les 

llengües de l’Estat espanyol. Apreciar les normes que regulen la relació democràtica entre 

parlants de les diverses llengües de l’Estat, tot manifestant actituds de respecte cap a les 

llengües i els seus parlants i fent ús dels drets lingüístics.   
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Es pretén avaluar si l’alumnat està familiaritzat amb els conceptes que tenen relació amb els 

fenòmens de contacte de llengües (bilingüisme i conflicte lingüístic), si coneix quines són les 

lleis bàsiques que regulen la situació lingüística de les llengües de l’Estat espanyol, si 

desenvolupa actituds lingüístiques respectuoses i se n’adona que els parlants són els 

protagonistes de la situació sociolingüística i participen activament en el procés de 

normalització o de substitució lingüística. 

 

Primer de batxillerat 

 

 

1. Seleccionar i processar la informació relacionada amb els àmbits familiar, social, 

acadèmic i dels mitjans de comunicació. Assimilar oralment i per escrit diferents tipus de 

textos formals, assenyalant-ne les idees principals i les secundàries, la intenció 

comunicativa, i aportant-hi una opinió personal. Distingir els elements que formen part del 

procés de comunicació i les funcions del llenguatge predominants (bloc 1). 

 

Amb aquest criteri es pretén avaluar la capacitat per a identificar els textos de diferents 

gèneres dintre dels principals àmbits d’ús, per a reconèixer alguns factors que intervenen en 

la producció dels textos (el tema i el context social, el propòsit, la relació entre l’emissor i el 

destinatari, el canal utilitzat, l’esquema textual i el registre), per a relacionar els seus trets 

lingüístics més rellevants amb aquests factors de la situació comunicativa i per a valorar 

l’adequació i eficàcia del registre utilitzat en cada context. 

  

2. Elaborar treballs acadèmics que s’ajustin a unes normes prefixades, mitjançant la 

consulta de fonts de documentació  tradicionals i de les procedents de les TIC. Aplicar 

tècniques de comentari lingüístic i literari de textos tenint-ne en compte el context històric 

(bloc 1).   

 

Aquest criteri es refereix a la valoració de la capacitat per a accedir de forma autònoma a 

les fonts d’informació, per a destriar les dades pertinents en relació amb un determinat 

propòsit comunicatiu, per a organitzar aquesta informació mitjançant fitxes, resums, 

esquemes, etc. i per a reutilitzar-la en l’elaboració d’un text expositiu o argumentatiu (una 

exposició acadèmica, un breu assaig o un article d’opinió). S’avaluarà el coneixement i l’ús 

de les diverses fonts d’informació, tant de les tradicionals en el món acadèmic (diccionaris, 

enciclopèdies, estudis especialitzats, etc.), com dels mitjans de comunicació (premsa, 

televisió, ràdio, etc.) o d’aquelles amb format digital, amb una perspectiva oberta i crítica 

davant fenòmens com la manca d’objectivitat, la manipulació informativa o l’excés 

d’informació, que faciliti l’avaluació dels continguts i de les formes de transmissió. 
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3. Redactar textos formals amb cohesió, coherència, adequació i correcció, tot seguint les 

fases del procés de creació d’un text: planificació, estructuració i redacció. Planificar i 

exposar oralment un tema tenint en compte les propietats textuals (blocs 1 i 2).   

 

S’han de saber aplicar convenientment les diferents possibilitats funcionals que ofereix el 

llenguatge a l’hora de produir missatges orals i escrits. Convé valorar, a més de la 

rellevància de les dades d’acord amb la finalitat el text, l’organització coherent dels 

continguts, la cohesió dels enunciats successius del text, la solidesa de l’argumentació i ús 

del registre adequat. Es tindran també en compte l’ús apropiat de procediments de citació 

(notes a peu de pàgina, cometes, etc.) i la inclusió correcta de la bibliografia consultada. 

D’altra banda, es comprovarà la capacitat de planificar i realitzar una breu exposició oral 

pròpia de l’àmbit acadèmic. En aquest tipus d’exposicions es valoraran aspectes com la 

consulta de les fonts apropiades, la selecció de la informació rellevant, l’estructuració del 

contingut, l’elecció del registre apropiat i l’ús de recursos per a guiar als oïdors i mantenir la 

seva atenció; també es valorarà, quan escaigui, la rellevància dels arguments seleccionats. 

  

4. Identificar les diferents unitats lingüístiques, les seves combinacions, relacions i funcions. 

Aplicar les normes fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i lèxiques en la correcció de 

textos propis o d’altres (bloc 2).   

 

Es reconeixerà l’estructura semàntica i sintàctica de l’oració i les diferents possibilitats 

d’unió d’oracions per a formar enunciats complexos en funció del context i de les intencions 

de l’emissor. S’avaluarà l’ús correcte de les convencions ortogràfiques. S’atendrà als 

diferents factors de la situació comunicativa, el registre, les modalitats de l’oració en relació 

amb els actes de parla que es realitzen; les formes d’expressar la subjectivitat i 

l’objectivitat, els procediments de connexió i els connectors i marcadors propis dels 

diferents textos; els procediments anafòrics, les relacions lèxiques formals i semàntiques i el 

paper de les terminologies en l’àmbit acadèmic; el paper dels temps verbals com 

procediments de cohesió i l’ús dels temps i maneres verbals i de les perífrasis; els 

procediments lingüístics i paralingüístics d’inclusió del discurs d’uns altres.  

 

5. Conèixer i valorar l’evolució històrica de les formes  literàries des de l’edat mitjana fins 

a l’actualitat,  relacionant-les amb les obres i els autors més destacats del seu període (bloc 

4).   

 

S’avalua la capacitat per a sintetitzar els coneixements sobre la literatura dins un marc 

global que inclou tant els aspectes literaris com el context històric, social i cultural, evitant 

la dispersió del coneixement. Es pot partir de la confecció i interpretació de quadres 

cronològics i esquemes que permetin relacionar diverses manifestacions literàries entre elles 

i amb la situació social de l’època.  
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6. Contextualitzar textos literaris dins la producció de l’autor i el marc sociopolític i cultural 

de l’època (bloc 4).   

 

Es tracta de valorar la capacitat per a interpretar obres literàries de diferents èpoques i 

d’autors rellevants en el seu context històric, social i cultural, relacionant-les amb altres 

obres de l’època o del propi autor, assenyalant la presència de determinats temes i motius i 

l’evolució en la manera de tractar-los i reconeixent les característiques del gènere que 

s’inscriuen i procediments retòrics més usuals i, si escau, les innovacions que es produeixen 

en les formes (gèneres, procediments retòrics i versificació). 

 

7. Realitzar treballs crítics sobre la lectura d’obres significatives de diferents èpoques o 

moviments, interpretant-les en relació amb el seu context històric i literari, obtenint la 

informació bibliogràfica necessària i efectuant una valoració personal (bloc 4).   

 

S’avalua la capacitat per a realitzar un treball personal d’interpretació i valoració d’algunes 

obres significatives d’èpoques o moviments literaris diferents, llegides en la seva integritat, 

tant en el seu contingut com en l’ús de les formes literàries, relacionant-la amb el seu 

context històric, social i literari i, si escau, amb el significat i la rellevància del seu autor. Es 

valorarà la selecció i utilització de les fonts d’informació bibliogràfica i dels recursos de les 

tecnologies de la informació i la comunicació, i també que els treballs acadèmics incorporin 

elements complementaris (fitxes, índexs, esquemes, glossaris, bibliografia), utilitzant 

processadors de textos.  

 

Segon de batxillerat 

 

1. Seleccionar i processar la informació relacionada amb els àmbits familiar, social, 

acadèmic i dels mitjans de comunicació. Assimilar oralment i per escrit diferents tipus de 

textos formals, assenyalant-ne les idees principals i les secundàries, la intenció 

comunicativa, i aportant-hi una opinió personal. Distingir els elements que formen part del 

procés de comunicació i les funcions del llenguatge predominants (bloc 4). 

 

2. Redactar textos formals amb cohesió, coherència, adequació i correcció, tot seguint les 

fases del procés de creació d’un text: planificació, estructuració i redacció. Planificar i 

exposar oralment un tema tenint en compte les propietats textuals (bloc 4). 

 

3. Elaborar treballs acadèmics que s’ajustin a unes normes prefixades, mitjançant la 

consulta de fonts de documentació tradicionals i de les procedents de les TIC. Aplicar 

tècniques de comentari lingüístic i literari de textos tenint-ne en compte el context històric 

(bloc 3). 
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4.Identificar i escriure textos en la varietat estàndard i en les principals varietats 

geogràfiques, històriques, socials i estilístiques de la llengua (bloc 2 i 4). 

 

5. Conèixer l’origen i l’evolució de la llengua i reflexionar sobre la situació actual del domini 

lingüístic català, del plurilingüisme de l’Estat espanyol i d’Europa (bloc 1 i 2). 

 

6. Analitzar i distingir els factors socials i legals que condicionen el contacte entre llengües i 

valorar els processos de normalització de la llengua catalana. Identificar situacions de 

bilingüisme, diglòssia, conflicte, minorització i substitució per tal de superar prejudicis 

lingüístics (bloc 2). 

 

7. Conèixer i valorar l’evolució històrica de les formes literàries des de l’edat mitjana fins a 

l’actualitat, relacionant-les amb les obres i els autors més destacats del seu període (bloc 

3). 

 

8. Contextualitzar textos literaris dins la producció de l’autor i el marc sociopolític i cultural 

de l’època (bloc 3). 

  

9. Realitzar treballs crítics sobre la lectura d’obres significatives de diferents èpoques o 

moviments, interpretant-les en relació amb el seu context històric i literari, obtenint la 

informació bibliogràfica necessària i efectuant una valoració personal (bloc 3). 

 

NIVELL 1r BATXILLERAT. ASSIGNATURA: LITERATURA UNIVERSAL. 

 

1. Situar moviments, autors i obres en el seu context històric, social i cultural. L’alumnat ha 

de saber caracteritzar alguns moments importants en l'evolució dels grans gèneres 

literaris (narrativa, poesia, teatre), relacionant-los amb les idees estètiques dominants i 

les transformacions artístiques i històriques (tots els blocs).  

2. Analitzar i comentar obres breus i fragments significatius de diferents èpoques, 

interpretant el seu contingut d'acord amb els coneixements adquirits sobre temes i 

formes literàries, així com sobre períodes i autors (tots els blocs).  

3. Preparar treballs crítics sobre la lectura d'una obra significativa d'una època, 

interpretant-la en relació amb el seu context històric i literari, obtenint la informació 

bibliogràfica necessària i efectuant una valoració personal (tots els blocs).  

4. Fer valoracions, oralment o per escrit, de les obres literàries com a punt de trobada 

d'idees i sentiments col·lectius i com a instruments per a acréixer el cabal de la pròpia 

experiència (tots els blocs).  

5. Reconèixer la influència d'alguns mites i arquetips creats per la literatura i el seu valor 

permanent en la cultura universal (blocs 1, 2, 3 i 4).  
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6. Fer exposicions orals sobre una obra, un autor o una època amb l’ajut de mitjans 

audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació, expressant-hi les 

pròpies opinions, seguint un esquema preparat prèviament (blocs 2, 3, 4 i 5).  

7. Fer anàlisis comparatives de textos de la literatura universal amb uns altres de la 

literatura catalana i/o castellana de la mateixa època, posant de manifest les influències, 

les coincidències o les diferències que existeixen entre ells (blocs 2, 3, 4 i 5).  

8. Posar exemples d'obres significatives de la literatura universal adaptades a altres 

manifestacions artístiques analitzant en algun d'ells la relació o diferències entre els 

diferents llenguatges expressius (blocs 4 i 5) 

3.1.2. Objectius mínims 

 

ESO 

 

1.-Comprendre missatges orals adequats al nivell. 

2.-Expressar-se oralment amb pronúncia i dicció mínimament correctes. 

3.- Saber resumir oralment un missatge exposant les idees principals. 

4.-Llegir un text adequat al nivell tot respectant els signes de puntuació. 

5.-Comprendre missatges escrits adequats al nivell. 

6-produir textos escrits adequats al nivell amb adequació, coherència, cohesió i correcció 

gramatical. 

7.-Localitzar els territoris de domini lingüístic català i conèixer quina és la llengua estàndard 

i quins són els dialectes geogràfics. 

8.-Adoptar una actitud favorable envers l’ús correcte del català com a llengua de relació, tot 

esforçant-se per aconseguir una expressió oral clara, ordenada i coherent. 

9.-Esforçar-se per aconseguir una expressió oral clara, ordenada i coherent. 

10.-Assistir de manera continuada a les classes durant el curs. 

11.-Realitzar satisfactòriament les lectures obligatòries. 

12.-Conèixer les regles bàsiques de l’ortografia,morfologia,sintaxi i nocions de 

sociolingüística i literatura. 

 

BATXILLERAT 

 

PRIMER 

 

1 Obtenir, seleccionar i processar la informació relacionada amb diferents àmbits 

2 Consultar diccionaris i altres fonts de documentació. 

3 Informar-se sobre les produccions lingüístiques i literàries autòctones. 

4 Llegir textos de tipologia diversa. 

5 Exposar oralment un tema. 
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6 Comprendre i resumir el contingut d’un text. 

7 Escriure textos formals, amb estructura adequada a la finalitat comunicativa. 

8 Produir i corregir textos, si és possible, mitjançant processadors informàtics. 

9 Contextualitzar una obra literària dins de la producció de l’autor/a, el marc polític, social i 

cultural de l’època i la seva importància en la literatura catalana. 

10 Analitzar una obra literària tenint en compte l’autor/a, el gènere i el lector/a, tot 

relacionant-la amb les estructures de gènere i els procediments retòrics utilitzats. 

11 Fer comentaris de textos literaris, servint-se de criteris objectivables, segons esquemes i 

tècniques predeterminats, i redactar-los de manera coherent. 

12 Ser tolerant i crític amb els missatges rebuts i autocrític amb els emesos. 

13 Valorar la llengua com a mitjà de comunicació interpersonal, de comprensió, d'anàlisi i 

de programació de l'acció. 

14 Participar activament en activitats escolars i extraescolars, respectant les normes de 

cada situació comunicativa. 

15 Valorar la llengua i la literatura com una herència cultural viva, com un mitjà d'expressió 

d'una comunitat i d'interpretació de la realitat. 

16 Crear textos amb intenció literària imitant models estudiats i aplicant-hi recursos literaris 

analitzats. 

17 Comprendre i analitzar els principals elements que formen part del procés de 

comunicació, les funcions del llenguatge, varietats i registres 

18 Reflexionar sobre la situació plurilingüe del món contemporani i d’Espanya i el procés de 

Romanització 

19 Analitzar com a mínim al llarg del batxillerat tres obres fonamentals de la literatura 

catalana tenint en compte l'autor/a, el gènere i el lector/a, tot relacionant-la amb les 

estructures de gènere i els procediments retòrics utilitzats. 

20 Redactar textos amb adequació, coherència, i correcció lingüística; aplicant-hi les normes 

ortogràfiques i lèxiques 

21 Conèixer i analitzar les normes gramaticals, sintàctiques i lèxiques que regeixen la 

llengua catalana 

 

SEGON 

 

1 Obtenir, seleccionar i processar la informació relacionada amb els àmbits familiar, social, 

acadèmic i dels mitjans de comunicació. 

2 Consultar diccionaris, enciclopèdies, i altres fonts de documentació en biblioteques, arxius 

i mediateques. 

3 Informar-se sobre les produccions lingüístiques i literàries autòctones. 

4 Comprendre i analitzar els principals elements que formen part del procés de 

comunicació: interlocutors/es, missatge, intencionalitat, situació comunicativa, canal i codi. 

5 Aplicar correctament les diferents possibilitats funcionals que ofereix el llenguatge a l'hora 

de produir textos orals i escrits. 
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6 Descriure els aspectes no lingüístics en una situació comunicativa i aplicar-los en la 

producció de textos orals i escrits. 

7 Analitzar i interpretar textos orals de caràcter formal en la varietat estàndard 

(conferències, discursos, exposicions acadèmiques, comunicacions, informes) i en les 

principals varietats geogràfiques i socials de la llengua. 

8 Llegir, recitar i dramatitzar textos de tipologia diversa amb bona entonació i prosòdia 

adequada. 

9 Exposar oralment un tema amb planificació prèvia i amb l'estratègia comunicativa més 

adient. 

10 Comprendre textos escrits en les principals varietats geogràfiques de la llengua. 

11 Comprendre i resumir el contingut d'un text periodístic, administratiu, tècnic i científic 

(de divulgació), identificant-ne el tema, establint-ne les idees claus i organitzant-les 

correctament en un esquema. 

12 Conèixer la variació geogràfica del català i el seu marc legal 

13 Analitzar els principals recursos morfosintàctics d'un text. 

14 Reconèixer i comentar aspectes lèxics i semàntics d'un text. 

15 Comentar aspectes mètrics i recursos expressius de textos literaris. 

16 Escriure textos formals d'àmbit acadèmic, periodístic, d'ús personal i administratiu amb 

estructura adequada a la finalitat i situació comunicativa. 

17 Redactar textos amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, seguint les 

fases que integren el procés de creació d'un text: planificació, escriptura i reescriptura. 

18 Produir i corregir textos mitjançant processadors informàtics. 

19 Aplicar les normes ortogràfiques, morfosintàctiques i lèxiques en la correcció de textos 

propis. 

20 Aplicar els registres lingüístics més usuals d'acord amb els factors que els determinen: 

tema, canal, grau de formalitat i intencionalitat. 

21 Reflexionar sobre la situació plurilingüe del món contemporani i d'Espanya, amb especial 

atenció a la realitat sociolingüística de Catalunya partint de l'entorn més proper. 

22 Comprendre els factors socials i legals que condicionen el contacte de llengües i els 

processos de desplegament i de normalització de la llengua catalana. 

23 Aplicar a la situació actual de la llengua els conceptes de bilingüisme, diglòssia, prejudici, 

conflicte, minorització, substitució i normalització, per superar les actituds diglòssiques i per 

explicar els canvis que s'hi estan produint. 

24 Valorar l'aprenentatge de llengües com a factor d'enriquiment cultural i de promoció 

personal. 

25 Analitzar com a mínim al llarg del Batxillerat tres obres fonamentals de la literatura 

catalana , tot valorant-ne l'enriquiment personal aportat. 

26 Comparar textos literaris i no literaris molt semblants amb la finalitat de contribuir a una 

millor caracterització del fet literari. 

27 Contextualitzar una obra literària dins de la producció de l'autor/a, el marc polític, social i 

cultural de l'època i la seva importància en la literatura catalana . 
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28 Analitzar una obra literària tenint en compte l'autor/a, el gènere i el lector/a, tot 

relacionant-la amb les estructures de gènere i els procediments retòrics utilitzats. 

29 Fer comentaris de textos lingüístics i literaris, servint-se de criteris objectivables, segons 

esquemes i tècniques predeterminats, i redactar-los de manera coherent. 

30 Confeccionar i interpretar quadres cronològics i esquemes que permetin relacionar 

diverses manifestacions literàries entre elles i amb la situació de la societat en què es 

produïren. 

31 Crear textos amb intenció literària imitant models estudiats i aplicant-hi recursos literaris 

analitzats. 

32 Ser tolerant i crític amb els missatges rebuts i autocrític amb els emesos. 

33 Valorar la llengua com a mitjà de comunicació interpersonal, de comprensió, d'anàlisi i 

de programació de l'acció. 

34 Participar activament en activitats escolars i extrascolars, respectant les normes de cada 

situació comunicativa. 

35 Valorar la llengua i la literatura com una herència cultural viva, com un mitjà d'expressió 

d'una comunitat i d'interpretació de la realitat. 

 

 

 

NIVELL 1r BATXILLERAT. ASSIGNATURA: LITERATURA UNIVERSAL. 

 

1. Situar moviments, autors i obres en el seu context històric, social i cultural. L’alumnat ha 

de saber caracteritzar alguns moments importants en l'evolució dels grans gèneres 

literaris (narrativa, poesia, teatre), relacionant-los amb les idees estètiques dominants i 

les transformacions artístiques i històriques (tots els blocs).  

2. Analitzar i comentar obres breus i fragments significatius de diferents èpoques, 

interpretant el seu contingut d'acord amb els coneixements adquirits sobre temes i 

formes literàries, així com sobre períodes i autors (tots els blocs).  

3. Preparar treballs crítics o fer l'anàlisi a classe sobre la lectura d'una obra significativa 

d'una època, interpretant-la en relació amb el seu context històric i literari, obtenint la 

informació bibliogràfica necessària i efectuant una valoració personal. El treball pot ser 

estructural, tenint en compte els elements integradors de l'obra; o bé monogràfic (tots 

els blocs). 

4. Reconèixer la influència d'alguns mites i arquetips creats per la literatura i el seu valor 

permanent en la cultura universal (blocs 1, 2, 3 i 4). 

5. Posar exemples d'obres significatives de la literatura universal adaptades a altres 

manifestacions artístiques analitzant en algun d'ells la relació o diferències entre els 

diferents llenguatges expressius (blocs 4 i 5).  
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S'ha d'entendre que tots els altres criteris d'avaluació se tindran en compte, però aquests seran 

als que definitivament dedicarem més temps i més esforços. 

 

 

3.2. Criteris de qualificació 

3.2.1. Procediment 

 

 

ESO 

 

Dels procediments esmentats per a l’ESO s’aplicaran uns o altres, segons les 

característiques del grup-classe i el nivell i l'assignatura. 

 

-Realització dels deures dins i fora de l'aula que se’ls encomanen. 

-Realització dels treballs monogràfics individuals o en grup. 

-Realització de comentaris sobre articles de premsa, revistes, vídeos... 

-Realització de proves objectives. 

-Proves d’aplicació on es demostri l’assimilació de conceptes i procediments. 

-Proves objectives o treballs sobre les lectures obligatòries. 

-Treballs o proves sobre les lectures voluntàries. 

-Revisions periòdiques del quadern de classe. 

-Observació de l’actitud en relació a la valoració de l’assignatura. 

-Realització de redaccions voluntàries. 

-Observació de l’actitud a classe. 

-Observació de l’ús de la llengua catalana en l’expressió oral. 

-Realització d’esquemes i síntesi sobre temes diversos. 

-Exposició d’un tema monogràfic oralment a classe. 

 

BATXILLERAT 

  

Els utilitzats a l'ESO 

-Realització de recensions 

-Realització de comentaris de textos. 

-Realització d’exercicis de correcció ortogràfica. 

 

Dels procediments esmentats per al batxillerat i l’ESO s’aplicaran uns o altres, segons les 

característiques del grup-classe i el nivell. 

3.2.2. Qualificacions: 1a i 2a Avaluació 
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- ESO 

Llengua Catalana i literatura 

 

Haver realitzat les lectures obligatòries i superar els controls de lectura de cada trimestre 

serà un requisit indispensable per a aprovar. És imprescindible utilitzar el català com a 

llengua vehicular a l'aula i en les activitats complementàries. 

 

Les faltes d’ortografia es penalitzaran amb 0’1 per falta fins a un màxim d'un punt a primer i 

segon i 1'5 a tercer i quart -excepte quan s’avaluïn específicament aquests aspectes. 

 

Es considerarà superada l'avaluació quan la mitjana de les qualificacions sigui igual o 

superior a 5, sempre i quan s'hagi superat el control de la lectura obligatòria del trimestre i 

es faci un ús correcte de la llengua vehicular. 

 

● L'arrodoniment de la nota a l'enter superior es farà segons la feina feta a classe a 

partir del 0,7, en els altres casos s'arrodonirà a l'enter inferior. Si l'alumne ha 

presentat totes les tasques, puntualment i ben realitzades i ha mostrat una actitud 

positiva, la nota pujarà al següent nombre; en el cas contrari es quedarà amb el 

nombre inferior. 

 

1r d’ESO 

- 20% el conjunt format per: activitats escrites i orals, treball personal fet a classe i a casa, 

quadern, actitud i comportament, participació activa i responsable... 

- 70%: controls i proves. 

- 10%: projecte interdisciplinar (valoració d’expressió escrita, expressió oral…). 

 

2n d’ESO 

- 30%  el conjunt format per: activitats escrites i orals, treball personal fet a classe i a casa, 

quadern, actitud i comportament, participació activa i responsable... 

- 70%: controls i proves. 

 

3r d’ESO 

- - 20% el conjunt format per: esquemes i resums, treball personal fet a classe i a casa, 

treball en grup, interès, motivació, participació activa i responsable, hàbit de treball, 

capacitat de superació , actitud i comportament... 
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- 80%:  controls i proves. (Al trimestre que l’alumnat desenvolupi el projecte impartit pel 

Departament els projectes representaran un 10% de la qualificació i els  controls i proves un 

70% ) 

 

4t d’ESO 

- 15 % el conjunt format per: esquemes i resums, treball personal fet a classe i a casa, 

treball en grup, interès, motivació, participació activa i responsable, hàbit de treball, 

capacitat de superació , actitud i comportament… 

- 5 %: projecte interdisciplinar (valoració d’expressió escrita, expressió oral…). 

- 80%: controls i proves. 

  

  

BATXILLERAT (Primer i segon) 

 

Llengua Catalana i literatura 

Haver realitzat les lectures obligatòries de cada trimestre i superar els controls o treballs de 

lectura serà un requisit indispensable per a aprovar. És imprescindible utilitzar el català com 

a llengua vehicular a l'aula. 

 

A primer, les faltes d’ortografia, barbarismes i errors de construcció sintàctica es 

penalitzaran amb 0’2 i  fins a un màxim de dos punts per prova -excepte quan s’avaluïn 

específicament aquests aspectes. L’expressió oral també es valorarà. 

A segon, es descomptarà fins a 2 punts seguint el criteri següent:  

-De 0 a 5 faltes: 0. 

-De 6 a 10 faltes: -0,25. 

-De 11 a 15 faltes: -0,5. 

-De 16 a 20 faltes: -1. 

-De 21 a 25 faltes: -1,5. 

-26 errades o més: -2. 

Faltes repetides: només compten una vegada. Més d’una errada en una paraula: només 

compta una falta. 

 

L'arrodoniment de la nota a l'enter superior es farà segons la feina feta a classe a partir del 

0,7, en els altres casos s'arrodonirà a l'enter inferior. Si l'alumne ha presentat totes les 
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tasques, puntualment i ben realitzades i actitud positiva la nota pujarà al següent nombre; 

mentre que si no ha realitzat les tasques es quedarà amb el nombre inferior. 

Es considerarà superada l'avaluació quan la qualificació sigui igual o superior a 5. 

 

- 10% el conjunt format per: activitats escrites i orals, treball personal fet a classe i a casa… 

Els treballs es presentaran el dia indicat. 

- 90%: exàmens. 

 

Literatura Universal 

-  10% el conjunt format per: 

Esquemes i resums. 

Treball personal fet a classe i a casa 

Treball en grup 

Interès, motivació, participació activa i responsable 

Hàbit de treball, capacitat de superació... 

 

- 10% :La participació activa (preparació, realització i treball posterior) i el bon 

comportament en les sortides. 

 

- 80%: controls i proves. 

 

Haver realitzat les lectures obligatòries de cada trimestre, participar a les sortides i superar 

els controls de lectura serà un requisit indispensable per aprovar. 

 

Les faltes d’ortografia, barbarismes i errors de construcció sintàctica es penalitzaran amb 

0’2 i fins a un màxim de dos punts per prova. 

 

● L'arrodoniment de la nota a l'enter superior es farà segons la feina feta a classe a 

partir del 0,7, en els altres casos s'arrodonirà a l'enter inferior. Si l'alumne ha 

presentat totes les tasques, puntualment i ben realitzades i actitud positiva la nota 

pujarà al següent nombre; mentre que si no ha realitzat les tasques es quedarà amb 

el nombre inferior. 
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3.2.3. Qualificacions: Avaluació ordinària 

 

ESO 

Haver realitzat les lectures obligatòries i superar els controls de lectura de cada trimestre 

serà un requisit indispensable per a aprovar. És imprescindible utilitzar el català com a 

llengua vehicular a l'aula. 

 

Les faltes d’ortografia es penalitzaran seguint les indicacions del punt 3.2.2 

 

Es considerarà superada l'avaluació quan la mitjana de les qualificacions del darrer trimestre 

sigui igual o superior a 5, sempre i quan s'hagin superat els controls de les lectures 

obligatòries del curs i s'hagi mostrat bona actitud i interès per l'assignatura durant tot el 

curs. La nota de l'avaluació ordinària serà la mitjana de les tres avaluacions (de la nota 

prèvia a l'arrodoniment). 

 

Les valoracions es faran seguint les indicacions de l'apartat anterior. 

L'arrodoniment de la nota es farà seguint les indicacions de l'apartat anterior. 

 

BATXILLERAT 

Llengua Catalana i literatura 

 

Haver realitzat les lectures obligatòries de cada trimestre i superar els controls de lectura 

serà un requisit indispensable per a aprovar. És imprescindible utilitzar el català com a 

llengua vehicular a l'aula. 

Les faltes d’ortografia es penalitzaran seguint les indicacions del punt 3.2.2 

 

 

 

Es considerarà superada l'avaluació ordinària quan les qualificacions de les avaluacions _ 

primera, segona i tercera del curs_ siguin igual o superior a 5. La nota de l'avaluació 

ordinària serà la mitjana de les qualificacions finals de cada avaluació (de la nota prèvia a 

l'arrodoniment). 

 

Les valoracions es faran seguint les indicacions de l'apartat anterior. 
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L'arrodoniment de la nota es farà seguint les indicacions de l'apartat anterior. 

 

Literatura Universal 

Es considerarà superada l'avaluació ordinària quan la mitjana de les qualificacions del darrer 

trimestre sigui igual o superior a 5, sempre i quan s'hagin superat els controls de les 

lectures obligatòries del curs  i s'hagi mostrat bona actitud i interès per l'assignatura durant 

tot el curs. La nota de l'avaluació ordinària serà la mitjana de les tres avaluacions (de la 

nota prèvia a l'arrodoniment). 

 

 

                                                                                                                                                                         

3.2.4. Qualificacions: Avaluació extraordinària 

 

Per qualificar l'alumnat a les proves extraordinàries de setembre es procedirà de la següent 

manera: 

 

Es tendrà en compte: 

 

● la feina d'estiu 

● la nota de la prova de setembre  

● la progressió de l'alumne durant el curs 

 

 

Llengua catalana i literatura 

 

-ESO: 

 

1r i 2n ESO 

        

● 20%: feines d'estiu 

● 80%: prova de setembre 

 

3r i 4t ESO 

             

● 10%: feines d'estiu 

● 90%: prova de setembre   
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- BATXILLERAT Llengua Catalana 

 

1r Batxillerat 

● 10%: feines d'estiu  

● 90%: prova de setembre        

      

2n Batxillerat 

 

● 100%: prova de juny  

 

Literatura Universal 

● 10%: feines d'estiu  

● 90%: prova de setembre  

 

La progressió de l'alumne durant el curs 

 

Es tendrà en compte la progressió de l'alumne durant el curs i ,sense superar el 10 de nota 

màxima, les notes inferiors o iguals a 9,75 es podran incrementar amb 0,25.  

3.3. Criteris de recuperació 

 

A ESO  i Literatura Universal no hi haurà recuperació específica per a cada avaluació ja que 

s’aplica el criteri d’avaluació contínua. No obstant, als/ a les alumnes que ho requeresquin 

se’ls recomanaran les tasques necessàries per a continuar avançant. Les lectures 

obligatòries es podran recuperar durant l'avaluació del trimestre posterior superant una 

prova específica o un treball a criteri del professor. 

 

A Batxillerat de l'assignatura de Llengua i literatura es faran recuperacions específiques de 

cada avaluació negativa. A final de curs s'aplicaran les mesures de recuperació a aquells 

alumnes que havent presentat totes les feines del curs tenguin suspesa alguna avaluació. 

Els exàmens de recuperació inclouran els continguts de tota l’avaluació i la recuperació de 

final de curs serà global. 

3.4. Criteris de recuperació de pendents 

3.4.1. Convocatòria ordinària 

 

El professor del curs al qual ha promocionat l’alumne s’encarregarà de proporcionar-li el 

material i el suport que necessita per recuperar les seves mancances . Al departament s’ha 
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consensuat que l’alumne/a d’ESO que aprovi la primera o la segona avaluació 

automàticament li quedarà aprovat el nivell o nivells anteriors. En cas que no sigui avaluat 

positivament , podrà realitzar una prova a final de curs o realitzar un treball de recuperació, 

a criteri del professor. 

 

A Batxillerat es faran dos exàmens parcials de l’assignatura, en les dates previstes en el 

calendari que publicarà el centre. 

3.4.2. Convocatòria extraordinària 

 

La prova extraordinària de setembre inclourà un qüestionari amb preguntes (teòriques i 

pràctiques) i exercicis extrets del temari de l’assignatura Es valorarà la correcció ortogràfica 

i sintàctica i la coherència tant a la prova com a les tasques encomanades. 

 

Els alumnes d’ESO, abans de la prova, hauran d’entregar un resum de cada lectura 

recomanada i les feines encomanades i contestar les preguntes relacionades amb aquestes. 

 

Els alumnes de Batxillerat, abans de la prova, hauran d’entregar les tasques de recuperació 

assignades a final de curs pel Departament. 

 

Es considerarà aprovada l’assignatura, sempre que l’alumne obtingui com a mínim un cinc a 

la convocatòria extraordinària de setembre seguint les directrius del punt 3.2.4. 
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4. Mesures d’Atenció a la Diversitat 

4.1. Adaptacions curriculars 

 

Atenent la diversitat en el nostre centre ens trobem que, encara que es tinguin en compte 

tots els recursos metodològics coneguts i s'utilitzin les diferents formes d'agrupació, per a 

algun alumna/e hem de modificar els diferents elements que configuren la programació 

mitjançant una adaptació temporal (modificant, de manera més o menys significativa, el 

temps previst per aconseguir els objectius), la priorització d'elements del currículum i inclús 

l'eliminació d'alguns continguts i objectius. 

 

Finalitats de les adaptacions: 

 

a. Proporcionar a l'alumnat amb necessitats educatives 

especials una atenció fonamentada en el currículum 

establert per a l'etapa que correspon a la seva edat 

cronològica. 

b. Garantir una atenció educativa que possibiliti al 

màxim, a l'alumnat amb necessitats educatives 

especials, el seu creixement personal. 

 

L'alumnat subjecte a una adaptació curricular individualitzada, en finalitzar el període 

establert per aquesta, serà avaluat en relació amb l'assoliment dels objectius proposats en 

l'adaptació.  

 

4.2. Alumnat NESE 

 

Es faran les adaptacions necessàries. 
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4.3. Acollida lingüística 

 

Els alumnes d’arreu del món que arriben cada any a les nostres aules seran atesos a una 

aula d’acollida per a afavorir la seva ràpida integració. 

 

4.4 Suports 

 

S’organitzaran segons les necessitats de l’alumnat i la disponibilitat del professorat. 

 

4.5 Repetidors: Mesures d'actuació 

 

Es concretaran per a cada alumne d'acord amb les directrius del Departament d'orientació. 

Al Diari del Departament quedaran especificades per a cada alumne en concret. 
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5. Annexes 

5.1. ANNEX I: PAUTES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS. 

En la redacció i organització de qualsevol treball cal tenir presents les indicacions específiques 

del professorat. Fer un treball no és copiar directament de la bibliografia consultada (llibre, 

internet, etc.). 

 

1.- PARTS DEL TREBALL: 

● Portada (Títol, assignatura, nom i llinatges, curs i grup, data). 

● Índex paginat. 

● Cos del treball: Cada departament establirà els diferents punts a desenvolupar. 

● Bibliografia per ordre alfabètic (Autor, any de publicació, títol, editorial, lloc de publicació 

i/o relació de pàgines web consultades). 

 

2.- PRESENTACIÓ: 

● Usar  DIN A4 blanc (preferiblement en paper reciclat) o paper quadriculat, a demanda 

del professorat. 

● Guardar marges (superior, inferior, dreta de 2 cm; esquerra de 2,5 cm).  

● Es presentarà manuscrit o fet amb ordinador, segons consideri el/la professor/a de 

l'assignatura. 

● No es pot usar tippex de tinta. 

● En cas de ser manuscrit: bona cal·ligrafia, sense ratllades i amb coherència lògica. 

● S'entregarà enquadernat, grapat o dins una funda de plàstic, segons criteri del 

professorat.   

 

3.- PUNTUALITAT:  

● Els treballs s'entregaran dins el termini establert pel professorat.  

   

4.- COHERÈNCIA, COHESIÓ I ADEQUACIÓ TEXTUAL:  

● Els textos dels treballs hauran de ser suficientment coherents (lògics, no 

contradictoris, que progressin …).  

● Els textos dels treballs hauran de ser cohesionats (respectant les normes gramaticals de 

concordança, les relacions sintàctiques, l'ús dels nexes …). 

● Els textos dels treballs hauran de ser adequats a la situació, al tema… 

 

5.- ORTOGRAFIA: 

● Els treballs s'entregaran amb correcció ortogràfica. 

● Les faltes d'ortografia influiran en la nota final del treball. 
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5.2. ANNEX II: Programació de  PALIC 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

La presència d’alumnes d’incorporació tardana, procedents de la immigració, és un fet 

habitual en el sistema educatiu de les Illes Balears. Tot i que durant uns anys la quantitat 

d’alumnes nouvinguts havia disminuït, darrerament s’ha reactivat l’arribada de discents amb 

aquest perfil. La necessitat d’atenció educativa a aquest alumnat és quelcom que la 

planificació del centre ha d’incorporar i, per tant, ha de ser objecte de mesures de regulació, 

d’orientació i de suport per part de l’Administració educativa. 

 

La diversitat d’aquests alumnes és molta i depèn d’elements ben distints: lloc de 

procedència, motius de la migració, factors socioeconòmics, lingüístics, culturals… Aquesta 

circumstància comporta una gran complexitat als centres i al professorat. En la institució 

escolar, hi conviuen alumnes acabats d’incorporar al sistema educatiu illenc –o amb un cert 

temps d’inserció– sense coneixements de català ni de castellà amb alumnes 

castellanoparlants, procedents de la resta de l’Estat o de la immigració exterior, sense 

coneixements de català. Però la situació és sovint més complexa encara, perquè al fet 

lingüístic s’hi superposen altres components determinants: així, són considerables les 

diferències des del punt de vista dels referents culturals que propicien la coexistència 

d’alumnes procedents de cultures properes amb alumnes de països culturalment més 

allunyats del context de les Illes Balears. També són molt notables les diferències des del 

punt de vista acadèmic (alumnes amb escassa escolarització, historials acadèmics 

irregulars, al costat d’alumnes que han seguit amb aprofitament divers un procés educatiu 

homologable al nostre…). 

 

En aquest context, el problema de la comunicació és fonamental per a la inserció dels 

alumnes en el sistema educatiu i per a l’assoliment dels objectius educatius que aquest 

sistema té establerts. Els centres han de possibilitar que els alumnes accedeixin a la llengua 

catalana, que els ha de permetre comunicar-se i seguir els aprenentatges escolars, és a dir, 

integrar-se en la comunitat escolar, i els ha de servir, com a llengua pròpia de les Illes 

Balears, de vehicle de comunicació i d’integració en la societat que els acull. Aquest 

aprenentatge ha de servir, alhora, per a la cohesió del sistema educatiu mateix i de la 

societat mateixa. 

 

Perquè els centres educatius siguin realment inclusius, han de donar les bases perquè 

aquests nins i nines nouvinguts es converteixin en ciutadans i ciutadanes amb tots els drets 

i tots els deures. Per això no podem desaprofitar l’únic espai de socialització obligatori: cal 
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donar-los les eines bàsiques perquè la seva inclusió al sistema educatiu i la seva integració 

social siguin adequades. 

 

 

 

 

2. OBJECTIUS GENERALS 

 

- Adquirir una competència bàsica en llengua catalana. 

 

- Produir missatges orals i escrits de tipologia textual diversa que els permeti 

incorporar-se al sistema educatiu. 

 

- Fomentar la capacitat de comunicació i de participació, en llengua catalana, dins 

l’entorn escolar i social que els envolta. 

 

- Conèixer el llenguatge específic de les diferents àrees d’aprenentatge. 

 

- Conèixer les característiques generals del país on viuen: drets, deures, cultura, etc. 

 

- Analitzar les semblances i les diferències culturals. 

 

- Fomentar el respecte vers la diversitat cultural. 

 

- Educar en la interculturalitat. 

 

 

3. CONTINGUTS 

 

Unitat 1 Qui som i d’on venim? 

Unitat 2 On estudiam? 

Unitat 3 Com ens vestim? 

Unitat 4 On vivim? 

Unitat 5 La meva família 

Unitat 6 De què treballam? 
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Unitat 7 El nostre carrer 

Unitat 8 On compram? 

Unitat 9 Feim esport 

Unitat 10 Què em fa mal? 

Unitat 11 M’agrada viatjar 

 

4. TEMPORALITZACIÓ 

 

 

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre 

Unitat 1 Unitat 5 Unitat 9 

Unitat 2 Unitat 6 Unitat 10 

Unitat 3 Unitat 7 Unitat 11 

Unitat 4 Unitat 8  

 

 

Aquesta temporalització està pensada perquè duri un curs escolar complet, tot i que el 

temps que es tardi en la pràctica depèn del nivell dels diferents alumnes, de la llengua 

materna que tenguin i de les seves característiques generals. Per exemple, la majoria dels 

alumnes de llengües no romàniques necessiten, com a mínim, tot el curs; és possible que 

els alumnes que hagin de fer el procés de lectoescriptura necessitin més temps, mentre que 

els que parlen llengües romàniques segurament tendran un procés d’aprenentatge més 

ràpid.  

 

5. AVALUACIÓ 

 

L'avaluació sempre ha de ser contínua, però s'han de concretar uns determinats moments 

d'avaluació: 

 

- INICIAL: Quan l'alumne/a arriba a l'escola, per conèixer el nivell de competència 

curricular. 

 

- TRIMESTRAL: Per dur un seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge. 
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- FINAL: A final de curs per decidir quin tipus d'intervenció serà l'adequat el curs 

següent. 

 

A l'avaluació trimestral i final es tendran en compte: 

 

TREBALL: 

 

- Participa 

- Treballa individualment 

- Treballa en grup 

- Motivació 

- S’esforça en millorar 

- Demana ajuda 

- Escolta 

- Manté l’atenció 

-Recorda i aplica, integra, els coneixements assolits 

 

COMPRENSIÓ: 

 

- Discrimina els sons catalans 

- Articula els sons catalans 

- Reconeix les paraules bàsiques 

- Distingeix les paraules més importants del discurs 

- Comprèn la intenció del discurs 

- Comprèn el significat global del missatge 

- Comprèn les idees principals 

- Relaciona les idees principals amb les secundàries 

- Comprèn l’estructura del discurs 

- Sap extreure informació del context comunicatiu 

- Interpreta els codis no verbals 

- Recorda paraules i frases per reutilitzar-les 

- S’autocorregeix 

- Nota les característiques acústiques del missatge (pregunta, exclamació...) 

 

Es redactarà, cada trimestre, un informe que tendrà en compte els ítems avaluats, que es 

valoraran de la següent manera: 1 - Malament, 2 - Regular, 3 - Bé,  4 - Molt bé, 5- 

Excel·lent. 
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6. METODOLOGIA 

 

Actualment, diverses investigacions han considerat l’enfocament comunicatiu com la 

metodologia més eficaç per ensenyar una llengua a un aprenent que no la coneix (tots els 

programes elaborats pel Consell d’Europa parteixen d’aquest enfocament). Aquesta 

metodologia proposa que els continguts estiguin vinculats amb les motivacions, interessos i 

característiques personals dels alumnes; que les activitats que es realitzin a l’aula siguin 

versemblants; que tenguin una intenció comunicativa en la qual la llengua sigui l’eina 

d’interacció i no sigui un objectiu per ella mateixa; i que es treballin tant aïlladament com 

íntegrament les quatre habilitats lingüístiques bàsiques (comprensió oral i escrita, expressió 

oral i escrita) mitjançant activitats en les quals l’alumnat aconsegueixi un propòsit inicial. 

 

Segons l’enfocament comunicatiu, una llengua s’aprèn sobretot quan s’usa. Per això, la 

didàctica de la llengua ha d’anar acompanyada de la sensibilització de tot l’alumnat sobre 

l’ús normal de la llengua pròpia i del professorat i de l’entorn educatiu per tal que es 

prengui consciència del nostre paper en l’aspecte lingüístic. Els mestres i educadors podem 

ajustar la parla al nivell de comprensió de l’alumnat i corregir de manera subtil en el 

moment en què conversem amb ells. És útil, també, tenir coneixements de la llengua 

materna de l’alumne per millorar l’eficàcia de l’aprenentatge del català. 

 

A causa de la diferència de nivells i de circumstàncies de l'alumnat usarem la metodologia, 

també, de l'aprenentatge cooperatiu. 

 

  

7. MATERIAL 

 

Diversos editats a l'abast i altres d'elaboració pròpia. 

 

 

8. ALUMNAT AFECTAT A COMENÇAMENT DE CURS 

 

A principi de curs, des del Departament, es detecta a partir de l’avaluació inicial l'alumnat 

de PALIC. 

  9. ORGANITZACIÓ 

Aquest curs, a causa de les retallades que afecten en concret els recursos educatius, les 

sessions de PALIC que fa el Departament són 9 i el departament d’Orientació 7 i es 

dedicaran als alumnes que acaben d’arribar  i als  que han fet un curs complet, distribuïdes 
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entre dues professores. Es desitjable organitzar l’alumnat en tres nivells i tenir en compte la 

procedència lingüística. En funció de la quantitat i procedència dels nouvinguts les 

previsions inicials es podran veure alterades. 

 

-Proposta de distribució horària Palic: 

 

Amb la plantilla que tenim aquest curs podem fer la següent distribució: 

 

Primer nivell- dos grups - de 7 hores. Inicialment els grups s’organitzaran segons la 

procedència lingüística i el nivell de coneixement de la llengua vehicular. 

 

Segon nivell- un grup- de dues hores. 

 

 

 

10. MODEL D’INFORME DE RENDIMENT 

 

Nom: Grup: Data: 

 

TREBALL                                 (1 - Malament / 2 - Regular / 3 - Bé / 4 - Molt bé / 5 - Excel·lent) 

 

 1 2 3 4 5 

Participa      

Treballa individualment      

Treballa en grup      

Motivació      

S’esforça en millorar      

Demana ajuda      

Escolta      

Mantén l’atenció      

 

COMPRENSIÓ                        (1 - Malament / 2 - Regular / 3 - Bé / 4 - Molt bé / 5 - Excel·lent) 

 

 1 2 3 4 5 

Discrimina els sons catalans      
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Articula els sons catalans      

Reconeix les paraules bàsiques      

Distingeix les paraules més importants del discurs      

Comprèn la intenció del discurs      

Comprèn el significat global del missatge      

Comprèn les idees principals      

Relaciona les idees principals amb les secundàries      

Comprèn l’estructura del discurs      

Sap extreure informació del context comunicatiu      

Interpreta els codis no verbals      

Recorda paraules i frases per reutilitzar-les      

S’autocorregeix      

Nota les característiques acústiques del missatge 
(pregunta, exclamació...) 
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6. Aprovació 
AQUEST DOCUMENT HA ESTAT APROVAT EN LA REUNIÓ DE DEPARTAMENT 

CELEBRADA dia 11 de novembre I AIXÍ S'HA FET CONSTAR EN L'ACTA CORRESPONENT. 
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