
CURS 2022-2023 

 

  

PROGRAMACIÓ 
DE BATXILLERAT 

Valencià: llengua i literatura 

Departament de Valencià 



1
0 

 

 

ÍNDEX 
1-Introducció 

2-Competències clau 

3-Competències específiques 

 3.1. Connexions entre les competències específiques de l’àrea i matèria 

 3.2. Connexions amb les competències específiques d’altres àrees. 

 3.3. Connexions amb les competències clau. 

4-Sabers bàsics 

5-Unitats didàctiques i temporalització 

6-Situacions d’aprenentatge 

7-Recursos 

8-Avaluació 

8.1. Criteris d’avaluació 

8.2. Instruments d’avaluació 

8.3. Aplicació dels criteris d’avaluació i de qualificació per a 1r i 2n de Batxillerat 

9-Segon de Batxillerat. Unitats didàctiques 

9.1. Organització de les unitats didàctiques  

9.2. Distribució temporal de les unitats didàctiques    

10- Foment de la lectura 

  



1
1 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, (LOMLOE) per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, 

d’Educació (LOE), té com a finalitat adaptar el sistema educatiu als reptes i desafiaments del segle XXI 

d’acord amb els objectius fixats per la Unió Europea i la UNESCO per a la dècada 2020/2030. 

Amb aquesta finalitat, l’article 6 de la llei especifica que l’objectiu del currículum és facilitar el desenvo- 

lupament educatiu de l’alumnat, garantint la seua formació integral, contribuint al ple desenvolupament 

de la seua personalitat i preparant-los per a l’exercici ple dels drets humans, d’una ciutadania activa i de- 

mocràtica en la societat actual i que, en cap cas, podrà suposar una barrera que genere abandonament 

escolar o impedisca l’accés al gaudi del dret a l’educació. 

Per al batxillerat, l’article 4 del Reial Decret 243/2022, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen l’ordenació i els 

ensenyaments mínim del Batxillerat, en concreta la finalitat: «proporcionar formació, maduresa intel·lec- 

tual i humana, coneixements, habilitats i actituds que permeten desenvolupar funcions socials i incorpo- 

rar-se a la vida activa amb responsabilitat i aptitud. A més, aquesta etapa ha de permetre l’adquisició de 

les competències indispensables per al futur formatiu i professional, i capacitar per al accés a l’educació 

superior.» L’article 4 del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el 

currículum de Batxillerat, afig que el batxillerat «ha de preparar per a l’itinerari acadèmic-professional 

posterior, proporcionar una sòlida cultura integral i aportar interés pel coneixement, pel treball i per 

l’aprenentatge i rigor en la feina». 

La LOMLOE, seguint aquest esperit, planteja un nou model educatiu de caràcter molt més competencial 

que no instruccional, que prioritze la formació continua i la capacitat d’aplicar els coneixements, els sa- 

bers, per tal d’afavorir la resiliència i la capacitat d’adaptar-se al canvi, que han de permetre participar ac- 

tivament en la societat i gestionar amb èxit les transicions en el mercat laboral. El Reial decret 243/2022, al 

preàmbul, subratlla la necessitat de propiciar l’aprenentatge competencial, autònom, significatiu i reflexiu 

en totes les matèries, en què les situacions d’aprenentatge han de tindre un paper fonamental. 

El Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de 

Batxillerat que desenvolupa el currículum del batxillerat parteix dels següents principis pedagògics, 

desenvolupats a l’article 6: 

1. El batxillerat ha de tenir un enfocament competencial de manera que es fonamente en aprenen- 

tatges desenvolupats a partir de situacions reals i que capaciten per al seu ús eficaç en contextos 

diferents d’aquells en que es produeixen. 

2. Les activitats educatives en el batxillerat han d’estar plantejades en el sentit d’afavorir la capacitat 

de l’alumnat per a aprendre per si mateix i l’assoliment de les competències clau, per aportar gust 

pel coneixement i pel treball, tant individual com en equip, i per a aplicar els mètodes d’investi- 

gació apropiats a les problemàtiques plantejades. 

3. Cal parar atenció a l’orientació educativa, personal i professional de l’alumnat incorporant la 

perspectiva de gènere, per tal de facilitar-li la presa de decisions sobre el seu futur professional i 

acadèmic. 

4. En les diferents matèries s’han de desenvolupar activitats que estimulen l’interés i l’hàbit de la 

lectura i la capacitat d’expressar-se correctament en públic. 

 

5. En l’organització dels estudis de Batxillerat cal parar atenció a l’alumnat amb necessitat específica 

de suport educatiu. A aquest efecte cal establir les alternatives organitzatives i metodològiques i 

les mesures d’atenció a la diversitat precises per a facilitar l’accés al currículum d’aquest alumnat. 
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6. Les mesures organitzatives, metodològiques i curriculars que s’adapten a aquest fi s’han de regir 

pels principis del disseny universal per a l’aprenentatge (d’ara en avant DUA) i donar resposta a 

les necessitats específiques de suport educatiu. 

7. La llengua és l’instrument d’adquisició i construcció del coneixement. És per això que l’ús de les 

llengües oficials, el valencià, com a llengua pròpia, i el castellà, com a llengua cooficial, i les 

llengües estrangeres com a llengües vehiculars d’ensenyament posa el focus en la importància de 

les possibilitats comunicatives de totes aquestes a través de metodologies basades en 

l’aprenentatge integrat de llengües i continguts. 

8. En el procés d’aprenentatge de les llengües estrangeres, les llengües oficials del nostre àmbit 

autonòmic s’han d’utilitzar només com a suport. En aquest procés cal prioritzar la comprensió, la 

mediació, l’expressió i la interacció oral en la llengua estrangera, així com la creació de situacions 

d’aprenentatge que faciliten a l’alumnat la transferibilitat de les competències assolides i 

l’adquisició d’aprenentatges significatius. 

9. S’ha d’afavorir la flexibilitat en cursar el batxillerat, tant en el règim ordinari com en règim per a 

adults, a distància i nocturn, tenint en compte en tots els casos els reconeixements i 

convalidacions establides en la normativa vigent. 

L’article 7 del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum 
de Batxillerat estableix els principis que el fonamenten en setze objectius concrets que l’alumnat haurà 
d’assolir durant aquesta etapa. Tot i que els objectius estan connectats entre si d’una manera que sovint 
els fa indestriables els uns dels altres i que han de ser tractats en totes les matèries, pel que fa a la nostra 
en concret, Valencià: Llengua i Literatura, n’hi ha quatre que ens competeixen directament: 

4. Afermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’eficaç apro- 

fitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal. 

5. Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, el valencià i el castellà. 

8. Conéixer i valorar críticament les diferents realitats del món contemporani, els seus antecedents 

històrics i els principals factors de la seua evolució, com a mostra del multilingüisme i de la multi- 

culturalitat. Participar de manera solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social. 

12. Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació 

i enriquiment cultural. 

El segon d’aquests tres objectius, dominar, tant en la seua expressió roal com escrita , el valencià i el cas- 

tellà, és essencial per aconseguir les finalitats de l’etapa, en tant que és l’eina fonamental per accedir al 

coneixement de qualsevol àrea. 

Pel que fa a les competències claus, l’àrea de Valencià és, juntament amb la de Castellà, la matèria sobre 

la qual recauen de manera més directa el desenvolupament de la competència en comunicació lingüística 

(CCL) i, la competència plurilingüe (CP), amb l’anglés i segones llengües estrangeres. 

 

2. COMPETÈNCIES CLAU 

El Reial Decret 243/2022, de 5 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació i les ensenyances mínimes del 

batxillerat, considera que per a complir les finalitats d’aquesta etapa educativa cal que l’alumne progresse 

en el grau de desenvolupament de les competències que d’acord amb el perfil d’eixida de l’ensenyament 

bàsic ha d’haver assolit en acabar secundària. 

El Perfil d’eixida de l’ensenyament bàsic s’ha dissenyat tenint en compte la Recomanació del Consell de la 
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UE relativa a les competències clau per a l’aprenentatge permanent, els reptes de la UNESCO i els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU, per tal de garantir que l’alumnat 

que supere amb èxit la secundària estiga capacitat per a activar els aprenentatges que li permeten 

respondre davant dels desafiaments als quals haurà d’enfrontar-se al llarg de la seua vida. Es tracta de 

saber mobilitzar continguts, habilitats i actituds per poder actuar i solucionar necessitats presents en la 

realitat. 

Aquests assoliments que es consideren imprescindibles perquè l’alumnat puga progressar amb èxit en el 

seu itinerari formatiu i encarar-se als principals reptes i desafiaments globals i locals són les competències 

clau. 

De l’adaptació de les competències clau establides en la Recomanació del Consell de la UE, la LOMLOE 

estableix les següents: 

CCL: competència en comunicació lingüística 

CP: competència plurilingüe 

CMCT: competència matemàtica i competència en ciència i tecnologia 

CD: competència digital 

CPSAA: competència personal, social i d’aprendre a aprendre 

CC: competència ciutadana 

CE: competència emprenedora 

CCEC: competència en consciència i expressió culturals 

Hem de tenir en compte la transversalitat de totes les competències clau, que s’adquireixen i es desenvo- 

lupen en totes les àrees i matèries. A més, per tal de definir-les, concretar-les i adaptar-les al batxillerat, 

el Reial Decret 243/2022 ha establert un conjunt de descriptors operatius, que són el referent, juntament 

amb els objectius de l’etapa, per a les competències específiques de cada matèria. 

 

Pel que fa a l’especial vinculació a la nostra matèria, ens centrarem en la competència en comunicació 
lingüística (CCL) i la competència plurilingüe (CP). 

 

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 

La competència en comunicació lingüística suposa interactuar de manera oral, escrita, signada o multimo- 

dal de manera coherent i adequada en diferents àmbits i contextos i amb diferents propòsits comunica- 

tius. Implica mobilitzar, de manera conscient, el conjunt de coneixements, destreses i actituds que perme- 

ten comprendre, interpretar i valorar críticament missatges orals, escrits, signats o multimodals evitant els 
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riscos de manipulació i desinformació, així com comunicar-se eficaçment amb altres persones de manera 

cooperativa, creativa, ètica i respectuosa. 

La competència en comunicació lingüística constitueix la base per al pensament propi i per a la construcció 

del coneixement en tots els àmbits del saber. Per això, el seu desenvolupament està vinculat a la reflexió 

explícita sobre el funcionament de la llengua en els gèneres discursius específics de cada àrea de 

coneixement, així com als usos de l’oralitat, l’escriptura o les llengües de signes per a pensar i per a 

aprendre. Finalment, fa possible apreciar la dimensió estètica del llenguatge i gaudir de la cultura literària. 
 

En completar l’ensenyament bàsic l’alumne o 
l’alumna… 

En completar el batxillerat l’alumne o l’alumna… 

CCL1. S’expressa de manera oral, escrita, signada o 
multimodal amb coherència, correcció i adequació als 
diferents contextos socials, i participa en interaccions 
comunicatives amb actitud cooperativa i respectuosa 
tant per a intercanviar informació, crear coneixement 
i transmetre opinions, com per a construir vincles 
personals. 

CCL1. S’expressa de manera oral, escrita, signada 
o multimodal amb fluïdesa, coherència, correcció i 
adequació als diferents contextos socials i acadèmics, 
i participa en interaccions comunicatives amb actitud 
cooperativa i respectuosa tant per a intercanviar 
informació, crear coneixement i argumentar les 
seues opinions com per a establir i cuidar les seues 
relacions interpersonals. 

CCL2. Comprén, interpreta i valora amb actitud 
crítica textos orals, escrits, signats o multimodals dels 
àmbits personal, social, educatiu i professional per a 
participar en diferents contextos de manera activa i 
informada i per a construir coneixement. 

CCL2. Comprén, interpreta i valora amb actitud 
crítica textos orals, escrits, signats o multimodals 
dels diferents àmbits, amb especial èmfasi en els 
textos acadèmics i dels mitjans de comunicació, per 
a participar en diferents contextos de manera activa i 
informada i per a construir coneixement. 

CCL3. Localitza, selecciona i contrasta de manera 
progressivament autònoma informació procedent de 
diferents fonts, avaluant la seua fiabilitat i pertinència 
en funció dels objectius de lectura i evitant els 
riscos de manipulació i desinformació, i la integra 
i transforma en coneixement per a comunicar-la 
adoptant un punt de vista creatiu, crític i personal 
al mateix temps que respectuós amb la propietat 
intel·lectual. 

CCL3. Localitza, selecciona i contrasta de manera 
autònoma informació procedent de diferents fonts 
avaluant la seua fiabilitat i pertinència en funció 
dels objectius de lectura i evitant els riscos de 
manipulació i desinformació, i la integra i transforma 
en coneixement per a comunicar-la de manera clara 
i rigorosa adoptant un punt de vista creatiu i crític 
al mateix temps que respectuós amb la propietat 
intel·lectual. 

CCL4. Llig amb autonomia obres diverses adequades 
a la seua edat, seleccionant les que millor s’ajusten 
als seus gustos i interessos; aprecia el patrimoni 
literari com a llit privilegiat de l’experiència individual 
i col·lectiva; i mobilitza la seua pròpia experiència 
biogràfica i els seus coneixements literaris i culturals 
per a construir i compartir la seua interpretació de 
les obres i per a crear textos d’intenció literària de 
progressiva complexitat. 

CCL4. Llig amb autonomia obres rellevants de la 
literatura posant-les en relació amb el seu context 
sociohistòric de producció, amb la tradició literària 
anterior i posterior i examinant la petjada del seu 
llegat en l’actualitat, per a construir i compartir la 
seua pròpia interpretació argumentada de les obres, 
crear i recrear obres d’intenció literària i conformar 
progressivament un mapa cultural. 

CCL5. Posa les seues pràctiques comunicatives al 
servei de la convivència democràtica, la resolució 
dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes 
les persones, evitant els usos discriminatoris, així com 
els abusos de poder, per a afavorir la utilització no 
sols eficaç sinó també ètica dels diferents sistemes de 
comunicació. 

CCL5. Posa les seues pràctiques comunicatives al 
servei de la convivència democràtica, la resolució 
dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de 
totes les persones, evitant i rebutjant els usos 
discriminatoris, així com els abusos de poder, per a 
afavorir la utilització no sols eficaç sinó també ètica 
dels diferents sistemes de comunicació. 
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COMPETÈNCIA PLURILINGÜE (CP) 

La competència plurilingüe implica utilitzar diferents llengües, orals o signades, de manera apropiada i 

eficaç per a l’aprenentatge i la comunicació. Aquesta competència suposa reconéixer i respectar els perfils 

lingüístics individuals i aprofitar les experiències pròpies per a desenvolupar estratègies que permeten 

mediar i fer transferències entre llengües, incloses les clàssiques, i, en el seu cas, mantindre i adquirir des- 

treses en la llengua o llengües familiars i en les llengües oficials. Integra, així mateix, dimensions històri- 

ques i interculturals orientades a conéixer, valorar i respectar la diversitat lingüística i cultural de la societat 

amb l’objectiu de fomentar la convivència democràtica. 
 

En completar l’ensenyament bàsic l’alumne o 
l’alumna… 

En completar el batxillerat l’alumne o l’alumna… 

CP1. Usa eficaçment una o més llengües, a més 
de la llengua o llengües familiars, per a respondre 
a les seues necessitats comunicatives, de manera 
apropiada i adequada tant al seu desenvolupament i 
interessos com a diferents situacions i contextos dels 
àmbits personal, social, educatiu i professional. 

CP1. Utilitza amb fluïdesa, adequació i acceptable 
correcció una o més llengües, a més de la llengua 
familiar o de les llengües familiars, per a respondre 
a les seues necessitats comunicatives amb 
espontaneïtat i autonomia en diferents situacions 
i contextos dels àmbits personal, social, educatiu i 
professional. 

CP2. A partir de les seues experiències, realitza 
transferències entre diferents llengües com a 
estratègia per a comunicar-se i ampliar el seu 
repertori lingüístic individual. 

CP2. A partir de les seues experiències, desenvolupa 
estratègies que li permeten ampliar i enriquir 
de manera sistemàtica el seu repertori lingüístic 
individual amb la finalitat de comunicar-se de manera 
eficaç. 

CP3. Coneix, valora i respecta la diversitat lingüística 
i cultural present en la societat, integrant-la en el seu 
desenvolupament personal com a factor de diàleg, 
per a fomentar la cohesió social. 

CP3. Coneix i valora críticament la diversitat 
lingüística i cultural present en la societat, integrant- 
la en el seu desenvolupament personal i anteposant 
la comprensió mútua com a característica central de 
la comunicació, per a fomentar la cohesió social. 

 
 

3. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Les competències específiques són els assoliments que l’alumnat ha de poder desplegar en activitats o 

situacions que requereixen els sabers bàsics de cada matèria. Són, a més, un element de connexió entre el 

Perfil d’eixida, els sabers bàsics i els criteris d’avaluació, que s’han de desenvolupar mitjançant situacions 

d’aprenentatge contextualitzades. 

El Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de 

Batxillerat estableix les següents competències específiques per a l’àrea de Valencià: Llengua i Literatura: 

Multilingüisme i interculturalitat (CE1) 

Analitzar i explicar la diversitat lingüística i els fenòmens de contacte de llengües del món a partir del 
coneixement de la realitat plurilingüe i intercultural de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i d’Europa i de 
la riquesa dialectal del català i del castellà. 
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Comunicació ètica (CE2) 

Comunicar-se oralment i per escrit i participar en intercanvis comunicatius amb empatia i respecte cap als 
participants, detectant usos no ètics del llenguatge, i fent servir les dues llengües oficials de manera no 
discriminatòria ni ofensiva, per a resoldre conflictes i facilitar el treball cooperatiu, en els àmbits personal, 
social, acadèmic i professional. 

Comprensió oral i multimodal (CE3) 

Comprendre, interpretar i valorar textos orals i multimodals, amb especial atenció als textos acadèmics i 
dels mitjans de comunicació, aplicant estratègies variades de comprensió oral, reflexionant sobre el 
contingut i la forma, i avaluant la seua qualitat i fiabilitat. 

Comprensió escrita i multimodal (CE4) 

Comprendre, interpretar i valorar textos escrits i multimodals, amb especial atenció a textos acadèmics i 
dels mitjans de comunicació, aplicant estratègies variades de comprensió escrita, reflexionant sobre el 
contingut i la forma, i avaluant la seua qualitat i fiabilitat. 

Expressió oral (CE5) 

Produir textos orals i multimodals, amb atenció preferent a textos de caràcter acadèmic, utilitzant el 
llenguatge verbal i no verbal amb rigor, fluïdesa, coherència, cohesió i adequació emprant estratègies 
variades de planificació, producció, assaig i revisió. 

Expressió escrita i multimodal (CE6) 

Produir textos escrits i multimodals, amb especial atenció als gèneres acadèmics, coherents, cohesionats, 
adequats i correctes emprant estratègies variades de planificació, textualització, revisió i edició. 

Interacció oral, escrita i multimodal (CE7) 

Interactuar de manera oral, escrita i multimodal, mitjançant textos complexos de tots els àmbits, 
especialment acadèmics i dels mitjans de comunicació, seleccionant i contrastant la fiabilitat d’aquests, 

fent servir un punt de vista crític i personal amb un llenguatge no discriminatori i respectuós. 

Mediació oral, escrita i multimodal (CE8) 

Mediar entre interlocutors, en distintes llengües o varietats, o entre les modalitats i registres d’una 
mateixa llengua, fent ús d’estratègies i coneixement eficaços orientats a explicar conceptes i opinions o a 
simplificar missatges. 

Gestió de la informació (CE9) 

Cercar, seleccionar, reelaborar i comunicar informació procedent de diferents fonts de manera pertinent, 
creativa i ètica, utilitzant diferents codis i canals, en els àmbits personal, social, acadèmic i professional. 

Lectura autònoma (CE10) 

Seleccionar i llegir de manera autònoma i crítica obres rellevants de la literatura contemporània, o de 
diferents camps del saber, com a font de plaer i de coneixement, compartint l’experiència lectora, i 
configurant un itinerari lector a partir de la selecció autònoma de lectures. 

Competència literària (CE11) 

Llegir, interpretar i valorar críticament obres literàries d’autores i d’autors en llengua catalana i castellana, 
analitzar-les dins del seu context sociohistòric, vincular-les a diverses disciplines artístiques i culturals i 
crear textos amb finalitat literària. 
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Reflexió i consciència lingüística (CE12) 

Reflexionar sobre les formes lingüístiques i els usos discursius, de dues o més llengües, per comunicar-se 
oralment i per escrit, d’una manera ètica i eficaç, en contextos personals, socials, acadèmics i professionals. 

 
3.1. Connexions entre les competències específiques de l’àrea i matèria 

 

Les competències en comprensió i expressió oral, escrita i multimodal (CE3, CE4, CE5 i CE6), com a destre- 

ses lingüístiques bàsiques, estan a la base de la comunicació i, com a tals, són indestriables de les compe- 

tències en interacció (CE7) i mediació (CE8), ja que no hi ha processos comunicatius bidireccionals sense 

expressió ni comprensió. 

La competència multilingüe i intercultural (CE1) no es pot assolir sense una bona competència en com- 

prensió oral i escrita (CE3, CE4) per entendre la diversitat lingüística i cultural i tampoc no es pot desvincu- 

lar de l’expressió i la interacció (CE5, CE6 i CE7) com a eines de reflexió interlingüística. Amb el suport de 

les competències en lectura autònoma (CE10) i literària (CE11) com a font d’accés a altres cultures. 

La lectura autònoma (CE8) està indissolublement connectada amb la comprensió escrita (CE4) i sovint 

amb la competència literària (CE11); i estretament vinculada amb la comprensió oral (CE3); l’expressió 

oral (CE5) i escrita (CE6) i la mediació (CE8) en les activitats de foment lector (clubs de lectura, ressenyes 

literàries, dramatitzacions, etc.) 

L’assoliment de la competència literària (CE11), per una banda necessita les competències en comprensió 

oral i escrita (CE3, CE4), així com també les d’expressió (CE5, CE6), per crear textos literaris; i per l’altra és 

una eina que es nodreix i es retroalimenta amb la interacció (CE7) i mediació (CE8) amb el seu entorn i que 

es complementa i s’amplia amb la competència multilingüe i la interculturalitat (CE1). 

En batxillerat trobem tres noves competències amb entitat pròpia, que a l’ensenyament bàsic estan inte- 

grades en altres competències: Comunicació ètica (CE2), Gestió de la informació (CE9) i Reflexió i cons- 

ciència lingüística (CE12). L’ús ètic del llenguatge i la consciència crítica dels missatges són competències 

transversals a la resta, que aprofundeixen en la qualitat de la comunicació. Un aprofundiment que també 

aporta la competència en reflexió i consciència lingüística (CE12) lligada als usos lingüístics i l’estudi de les 

estructures gramaticals, sobretot, des d’una perspectiva contrastiva i a partir de la competència plurilin- 

güe (CE1). 

  

3.2. Connexions amb competències específiques d’altres àrees 
 

Les destreses lingüístiques bàsiques (expressió oral (CE5), expressió escrita (CE6), comprensió oral (CE3), 
comprensió escrita (CE4) i interacció (CE7)) estan a l’eix vertebrador del procés d’aprenentatge i com a 

tals estan indissolublement connectades a totes les competències específiques de la resta de matèries 

(lingüístiques i no lingüístiques). Com també ho està la lectura autònoma (CE10), ja que la llengua escrita 

està present a totes les matèries. 

La mediació lingüística (CE8), sobretot, i la competència plurilingüe (CE1) tenen un gran relació amb les 

competències específiques de l’àmbit lingüístic, ja que impliquen diferents codis lingüístics i coneixements 

tant socioculturals com pragmàtics de diferents llengües i cultures. 

La competència literària (CE11), a banda de la vinculació a l’àrea lingüística té una forta connexió amb les 

arts, les humanitats i les noves tecnologies, especialment: Geografia i Història; Música i Educació Plàstica, 

Visual i Audiovisual; Tecnologia i Digitalització, i Valors Cívics i Ètics. 

Les competències en Comunicació ètica (CE2) i Gestió de la informació (CE9) són indestriables de la madu- 
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resa personal, professional, cívica i democràtica dels processos comunicatius de qualsevol àrea i matèria 

exigible a l’alumnat de batxillerat. 

 

 

 

3.3. Connexions amb les competències clau 
 

Al quadre següent es mostra la relació de les competències clau amb les competències específiques de la 

matèria i la distribució per apartats al Via oberta 1r que és el que utilitzarem a 1r de Batxillerat 
 

APARTAT COMPETÈNCIES CLAU COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Què en saps? CCL, CPSAA, CC, CCEC Comprensió oral i multimodal Comprensió 
escrita i multimodal Expressió oral 
Interacció oral, escrita i multimodal 
Mediació oral, escrita i multimodal 
Lectura autònoma 
Competència literària 
Gestió de la informació 

Temps era temps CCL, CCEC Lectura autònoma 

Competència literària 

La cuina de l’escriptura CCL, CPSAA, CC, CCEC Comprensió escrita i multimodal Expressió 
escrita i multimodal Interacció oral, escrita i 
multimodal Lectura autònoma 
Competència literària 

Tarannà CCL, CP, CPSAA, CC, 
CCEC 

Multilingüisme i interculturalitat 
Comprensió escrita i multimodal Expressió 
escrita i multimodal Interacció oral, escrita i 
multimodal Mediació oral, escrita i 
multimodal 
Lectura autònoma 

De lletra CCL, CP Expressió escrita i multimodal 

Reflexió i consciència lingüística 

Vols dir? CCL, CP, CCEC Expressió escrita i multimodal 

Reflexió i consciència lingüística 

El projecte TIC CCL, CP, CMCT, CD, 
CPSAA, CE, CCEC 

Comprensió oral i multimodal Comprensió 
escrita i multimodal Expressió oral 
Expressió escrita i multimodal Interacció 
oral, escrita i multimodal Mediació oral, 
escrita i multimodal Comunicació ètica 
Gestió de la informació 
Competència literària 
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Parlem-ne CCL, CPSAA, CC, CCEC Comprensió oral i multimodal 
Expressió oral 
Interacció oral, escrita i multimodal 
Mediació oral, escrita i multimodal 
Comunicació ètica 
Gestió de la informació 

 
 

 

4. SABERS BÀSICS 

L’adquisició de les competències específiques requereix la mobilització d’uns determinats sabers bàsics, 

és a dir, dels coneixements, les destreses i les actituds que constitueixen els continguts d’una matèria. Se- 

gons el context educatiu del centre i de la diversitat de l’aula, els sabers bàsics es poden agrupar, articular 

i variar-ne el grau d’aprofundiment. 

El Decret 108/2022 organitza els sabers bàsics de la matèria Valencià: Llengua i Literatura en els següents 
blocs i subblocs:  
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Sabers bàsics per a 1r de batxillerat 
 

Bloc 1: Llengua i ús Les llengües i els parlants 

Bloc 2: Estratègies 
comunicatives 

2.1 Sabers comuns 

2.2 Alfabetització informacional 

2.3 Reflexió sobre la llengua 

2.4 Comunicació i interacció oral 

2.5 Comprensió escrita 

2.6 Expressió escrita i multimodal 

Bloc 3: Lectura i literatura 3.1 Lectura autònoma 

3.2 Lectura guiada de textos literaris 
 

Bloc 1. Llengua i ús 

Subbloc 1.1. Les llengües i els parlants CE1, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 

Situació actual de les llengües al món. Desenvolupament sociohistòric i situació actual del català i de les 
llengües d’Espanya. 

Varietats geogràfiques del català i de l’espanyol. 

Prejudicis i estereotips lingüístics. Actituds lingüístiques i assertivitat. 

Fenòmens de contacte de llengües: bilingüisme, plurilingüisme. Diglòssia. Drets lingüístics. Normalització 
lingüística. Sostenibilitat lingüística. 

Bloc 2 Estratègies comunicatives 

Subbloc 2.1. Sabers comuns: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE12 

Estratègies de control metacognitiu de la competència plurilingüe (habilitats cognitivolingüístiques) 

Estratègies per adaptar el discurs a la situació comunicativa: grau de formalitat i caràcter públic o privat; 
distància social entre els interlocutors; propòsits comunicatius i interpretació d’ intencions; canal de 
comunicació i elements no verbals de la comunicació; gèneres discursius de l’àmbit social i educatiu 

Estratègies de detecció i ús d’ un llenguatge verbal i icònic no discriminatori 
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Subbloc 2.2 Alfabetització informacional: transversal a totes les CE 

Mitjans de comunicació en paper i digitals. Les xarxes socials 

Riscos de desinformació, manipulació i vulneració de la privacitat a la xarxa. 

Hàbits i conductes per a la comunicació segura en entorns virtuals. Etiqueta digital. Identitat digital personal. 

Comunicació i difusió creativa i respectuosa amb la propietat intel·lectual. 

Fonts d’informació de tipus acadèmic. 

Fonts documentals de l’entorn: biblioteques i arxius locals i comarcals. 

Eines digitals per a la gestió de continguts, el treball col·laboratiu i la comunicació. Tipus cercadors i el seu 
funcionament: índexs o directoris, motors de cerca, multicercadors. 

Subbloc 2.3 Reflexió sobre la llengua: Transversal a totes les CE 

L’ expressió de la subjectivitat i objectivitat en textos. 

Adequació del registre a la situació de comunicació. 

Cohesió: connectors, marcadors discursius i altres procediments lexicosemàntics i gramaticals. 

Correcció lingüística i revisió ortotipogràfica i gramatical dels textos. 

Ús de fonts terminològiques, manuals de consulta i de correctors, en suport analògic o digital. 

Formes gramaticals i funcions sintàctiques. 

Subbloc 2.4. Comunicació i interacció oral 

G1. Comprensió oral: CE3, CE7, CE8 

Valoració de la forma i el contingut del text. 

G2. Expressió oral: CE5, CE7, CE8 

Planificació, assaig, producció i revisió de textos orals i multimodals. 

Trets discursius i lingüístics de l’ oralitat formal. 

Estratègies d’ expressió oral: interpretació i ús d’ elements de la comunicació no verbal. 

Interaccions orals en situacions comunicatives de caràcter formal i informal. Prendre i cedir la paraula. 

Estratègies de cortesia lingüística i cooperació conversacional 

Subbloc 2.5 Compressió escrita: CE4, CE7, CE8 

Estratègies de lectura profunda o interpretativa i crítica de textos literaris i no literaris en entorns digitals i 
analògics 

Valoració de la forma i del contingut del text. 
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Subbloc 2.6 Expressió escrita i multimodal: CE6, CE7, CE8 

Estratègies del procés d’expressió escrita i multimodal: planificació, textualització, revisió i correcció/edició. 

Bloc 3 Lectura i literatura 

Subbloc 3.1 Lectura autònoma: CE10 

Selecció d’obres rellevants, incloent-hi l’assaig general i el literari i les formes actuals de producció i consum 
cultural amb l’ajuda de recomanacions especialitzades. 

Funcionament dels circuits literaris i lectors en contextos presencials i virtuals. Utilització autònoma de tot tipus 
de biblioteques. 

Gustos lectors personals: guia i fonaments. Diversificació del corpus llegit, atenent els circuïts comercials del 
llibre i fent la distinció entre literatura canònica i de consum, clàssics i grans vendes. 

Experiència personal, lectora i cultural i vincles entre l’obra llegida i aspectes de l’actualitat i altres 
manifestacions literàries o artístiques. 

Recomanació de lectures en suports variats i atenent a aspectes temàtics, formals i intertextuals. 

Subbloc 3.2. Lectura guiada de textos literaris: CE11 

Lectura guiada d’obres rellevants de la literatura catalana i espanyola, des de l’Edat Mitjana fins al segle XIX. 

Els gèneres, els tòpics i els itineraris temàtics de les obres literàries i les seues característiques. 

Informació biogràfica de les autores i dels autors de la tradició literària, vinculada a les obres i al context. 

Estratègies d’interpretació de les obres literàries des del context sociohistòric i cultural en què estan inscrites. 

Elements interns i externs de les obres, l’anàlisi i relació amb el sentit. 

Relació de les obres amb altres disciplines artístiques, a partir dels temes tòpics i llenguatges. 

Planificació i producció de textos literaris amb intenció literària, amb les estructures i components d’aquest 
tipus de textos amb models de referència. 

Interpretació argumentada dels valors culturals, estètics i de gènere de textos i obres. Lectura amb perspectiva 
de gènere. 

Manifestacions artístiques que representen continguts o recreacions d’obres literàries. 

Lectura expressiva, dramatització i recitat de textos literaris 

Temes, gèneres i subgèneres, metallenguatge específic, estructura i estil, en la comunicació de l’experiència 
lectora. 
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5. UNITATS DIDÀCTIQUES I TEMPORALITZACIÓ 

a. ORGANITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES: 
 

Per tal d’afavorir l’adquisició de les competències clau que estableix la LOMLOE, entre les quals les dos que 

acabem d’esmentar (CCL i CP), i les competències específiques de la matèria de Valencià, que estableix el 

Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, 

el projecte Via oberta parteix del perfil d’entrada de l’alumnat, i ha distribuït els sabers bàsics segons els 

quadres que hi ha a continuació, on també consten els criteris d’avaluació recomanats: 

SABERS BÀSICS 
 

Bloc 1: Llengua i ús 
 

Bloc 2: Estratègies comunicatives 2.1 Sabers comuns 

2.2 Alfabetització informacional 

2.3 Reflexió sobre la llengua 

2.4 Comunicació i interacció oral 

2.5 Comprensió escrita 

2.6 Expressió escrita i multimodal 

Bloc 3: Lectura i literatura 3.1 Lectura autònoma 

3.2 Lectura guiada de textos literaris 

 
 

Lliçó 1 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què en 
saps? 

1.1 Prejudicis i estereotips lingüístics. 1.1 
Actituds lingüístiques i assertivitat. 

3.1 Gustos lectors personals: guia i 
fonaments. Diversificació del corpus llegit, 
atenent els circuïts comercials del llibre i 
fent la distinció entre literatura canònica i de 
consum, clàssics i grans vendes. 

3.1 Experiència personal, lectora i cultural 
i vincles entre l’obra llegida i aspectes de 
l’actualitat i altres manifestacions literàries o 
artístiques. 

1.2. Valorar la importància del coneixement i ús 
del valencià com a llengua pròpia del territori i 
fer-ne un ús efectiu en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, social i 
educatiu. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de l’observació 
de la diversitat lingüística de l’entorn, amb una 
actitud de respecte i valoració de la riquesa 
intercultural, plurilingüe i de diversitat dialectal. 

10.1. Llegir obres i textos de temàtiques, 
gèneres i funcions diferents i en formats 
multimodals, analògics i digitals tot seleccionant 
amb autonomia i criteris propis aquells que 
millor s’ajusten en cada moment vital als seus 
gustos, interessos i necessitats personals. 
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Parlem- 
ne 

2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la 
situació comunicativa: grau de formalitat 
i caràcter públic o privat; distància 
social entre els interlocutors; propòsits 
comunicatius i interpretació d’ intencions; 
canal de comunicació i elements no verbals 
de la comunicació; gèneres discursius de 
l’àmbit social i educatiu 

2.1 Estratègies de detecció i ús d’ un 
llenguatge verbal i icònic no discriminatori 

3.3. Extreure i interpretar informació dels textos 
orals i multimodals complexos, dels elements no 
verbals i prosòdics, identificar incongruències 
entre text i elements no verbals, valorar de 
manera crítica i raonada els continguts, el 
propòsit del text i la intenció de l’ emissor 

4.3. Valorar, de manera guiada, la forma i el 
contingut dels textos, la intenció de l’ emissor i l’ 
eficàcia dels procediments comunicatius usats. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre les formes 
lingüístiques presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i 
per produir-los. 

12.2 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre els usos 
discursius presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i 
per produir-los. 

Temps 
era 
temps 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris 
temàtics de les obres literàries i les seues 
característiques. 

Relació de les obres amb altres disciplines 
artístiques, a partir dels temes tòpics i 
llenguatges. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i recitat 
de textos literaris 

Temes, gèneres i subgèneres, 
metallenguatge específic, estructura i estil, 
en la comunicació de l’experiència lectora. 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar obres 
literàries, a través de l’anàlisi dels elements 
interns i externs, de la seua relació amb la 
significació i el context sociohistòric, fent ús d’un 
metallenguatge apropiat. 

11.3. Produir textos amb intenció literària, 
en suports orals, escrits, multimodals, 
individualment i col·lectiva partint de la 
identificació dels gèneres i dels tòpics literaris, i 
prenent models d’autors i d’autores rellevants. 

11.4. Crear, recrear i participar activament en 
actuacions d’intenció o contingut literari (recitals 
poètics, representacions teatrals, interpretació 
de textos musicats, exposicions artístiques, 
performances), partint de models que 
relacionen altres arts i fan valer el coneixement 
literari i el plaer cultural. 
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La cuina 
de l’es- 
criptura 

2.4 Planificació, assaig, producció i revisió de 
textos orals i multimodals. 

2.4 Trets discursius i lingüístics de l’oralitat 
formal. 

2.4 Estratègies d’ expressió oral: 
interpretació i ús d’elements de la 
comunicació no verbal 

3.1. Escoltar, interpretar i valorar, de manera 
pautada, textos orals i multimodals complexos 
de diferents àmbits, reflexionant sobre el 
contingut i la forma, i avaluant la seua qualitat, 
la seva fiabilitat i la idoneïtat del canal utilitzat. 

3.2. Aplicar estratègies variades per a interpretar 
el sentit global, l’estructura i la 

informació rellevant de textos orals i 
multimodals complexos analitzant la interacció 
entre els diferents codis. 

3.3. Extreure i interpretar informació dels textos 
orals i multimodals complexos, dels elements no 
verbals i prosòdics, identificar incongruències 
entre text i elements no verbals, valorar de 
manera crítica i raonada els continguts, el 
propòsit del text i la intenció de l’ emissor 

Tarannà 1.1 Prejudicis i estereotips lingüístics. 1.1 
Actituds lingüístiques i assertivitat. 

1.1 Fenòmens de contacte de llengües: 
bilingüisme, plurilingüisme. Diglòssia. 
Drets lingüístics. Normalització lingüística. 
Sostenibilitat lingüística. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de l’observació 
de la diversitat lingüística de l’entorn, amb una 
actitud de respecte i valoració de la riquesa 
intercultural, plurilingüe i de diversitat dialectal. 

De lletra 2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortotipogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic 
o digital. 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre les formes 
lingüístiques presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i 
per produir-los. 

Vols dir? 2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortotipogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic 
o digital. 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre les formes 
lingüístiques presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i 
per produir-los. 

12.2 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre els usos 
discursius presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i 
per produir-los. 
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Lliçó 2 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què en 
saps? 

3.1 Experiència personal, lectora i cultural 
i vincles entre l’obra llegida i aspectes de 
l’actualitat i altres manifestacions literàries o 
artístiques. 

10.3. Compartir, amb acompanyament docent, 
les experiències de lectura en suports diversos 
i utilitzant el metallenguatge literari adequat, 
tot relacionant les obres llegides amb la pròpia 
experiència biogràfica, lectora i cultural, i amb 
altres tipus d’experiències artístiques i culturals. 

Parlem- 
ne 

2.4 Planificació, assaig, producció i revisió 
de textos orals i multimodals. 

2.4 Trets discursius i lingüístics de l’oralitat 
formal. 

2.4 Estratègies d’ expressió oral: 
interpretació i ús d’ elements de la 
comunicació no verbal 

2.6 Estratègies del procés d’expressió escrita 
i multimodal: planificació, textualització, 
revisió i correcció/edició. 

5.1. Produir discursos orals formals, de manera 
pautada, en diferents suports amb rigor, 
coherència, cohesió i adequació atenent les 
convencions pròpies dels diferents gèneres 
discursius. 

6.3. Planificar, textualitzar, revisar i editar de 
manera recursiva durant el procés d’escriptura, 
utilitzant estratègies i recursos de consulta. 

12.2 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre els usos 
discursius presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i per 
produir-los. 

Temps 
era 
temps 

3.2 Lectura guiada d’obres rellevants de la 
literatura catalana i espanyola, des de l’Edat 
Mitjana fins al segle XIX. 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris 
temàtics de les obres literàries i les seues 
característiques. Informació biogràfica de les 
autores i dels autors de la tradició literària, 
vinculada a les obres i al context. 

3.2 Estratègies d’interpretació de les obres 
literàries des del context sociohistòric i 
cultural en què estan inscrites. 

3.2 Relació de les obres amb altres 
disciplines artístiques, a partir dels temes 
tòpics i llenguatges. 

3.2 Interpretació argumentada dels valors 
culturals, estètics i de gènere de textos i 
obres. Lectura amb perspectiva de gènere. 

3.2 Manifestacions artístiques que 
representen continguts o recreacions 
d’obres literàries. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i 
recitat de textos literaris 

3.2 Temes, gèneres i subgèneres, 
metallenguatge específic, estructura i estil, 
en la comunicació de l’experiència lectora. 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar obres literàries, 
a través de l’anàlisi dels elements interns i 
externs, de la seua relació amb la significació i el 
context sociohistòric, fent ús d’un metallenguatge 
apropiat. 

11.2. Expressar conclusions i valoracions crítiques 
sobre les obres des de l’Edat mitjana segle XIX, 
els seus components literaris, les característiques 
estilístiques i la relació contextual amb períodes 
estètics, a través de la recerca d’informació en 
fonts documentals fiables i diverses. 

11.4. Crear, recrear i participar activament en 
actuacions d’intenció o contingut literari (recitals 
poètics, representacions teatrals, interpretació 
de textos musicats, exposicions artístiques, 
performances), partint de models que relacionen 
altres arts i fan valer el coneixement literari i el 
plaer cultural. 
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La cuina 
de l’es- 
criptura 

2.5 Estratègies de lectura profunda o 
interpretativa i crítica de textos literaris i no 
literaris en entorns digitals i analògics 

2.5 Valoració de la forma i del contingut del 
text. 

2.6 Estratègies del procés d’expressió escrita 
i multimodal: planificació, textualització, 
revisió i correcció/edició. 

2.4 Estratègies d’ expressió oral: 
interpretació i ús d’ elements de la 
comunicació no verbal 

2.4 Interaccions orals en situacions 
comunicatives de caràcter formal i informal. 
Prendre i cedir la paraula. 

4.3. Valorar, de manera guiada, la forma i el 
contingut dels textos, la intenció de l’ emissor i l’ 
eficàcia dels procediments comunicatius usats. 

5.3. Utilitzar durant el seu discurs oral, de manera 
eficaç, els elements prosòdics, recursos verbals 
i no verbals per captar i mantenir l’atenció del 
receptor. 

6.1. Produir, de manera pautada, textos 
acadèmics escrits i multimodals que responguen 
a la situació comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció sobre temes 
curriculars o d’interés social i cultural. 

Tarannà 1.1 Situació actual de les llengües al món. 

1.1 Prejudicis i estereotips lingüístics. 1.1 
Actituds lingüístiques i assertivitat. 

1.1 Fenòmens de contacte de llengües: 
bilingüisme, plurilingüisme. Diglòssia. 
Drets lingüístics. Normalització lingüística. 
Sostenibilitat lingüística. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de l’observació 
de la diversitat lingüística de l’entorn, amb una 
actitud de respecte i valoració de la riquesa 
intercultural, plurilingüe i de diversitat dialectal. 

De lletra 2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortotipogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals 
de consulta i de correctors, en suport 
analògic o digital. 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre les formes 
lingüístiques presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i per 
produir-los. 

Vols dir? 2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals 
de consulta i de correctors, en suport 
analògic o digital. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre les formes 
lingüístiques presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i per 
produir-los. 
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Lliçó 3 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què en 
saps? 

3.1 Experiència personal, lectora i cultural 
i vincles entre l’obra llegida i aspectes de 
l’actualitat i altres manifestacions literàries o 
artístiques. 

10.3. Compartir, amb acompanyament docent, 
les experiències de lectura en suports diversos 
i utilitzant el metallenguatge literari adequat, 
tot relacionant les obres llegides amb la pròpia 
experiència biogràfica, lectora i cultural, i amb 
altres tipus d’experiències artístiques i culturals. 

Parlem- 
ne 

1.1 Varietats geogràfiques del català i de 
l’espanyol. 

2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la 
situació comunicativa: grau de formalitat i 
caràcter públic o privat; distància social entre 
els interlocutors; propòsits comunicatius 
i interpretació d’ intencions; canal de 
comunicació i elements no verbals de la 
comunicació; gèneres discursius de l’àmbit 
social i educatiu 

2.3 L’ expressió de la subjectivitat i 
objectivitat en textos. 

2.3 Adequació del registre a la situació de 
comunicació. 

2.4 Trets discursius i lingüístics de l’oralitat 
formal. 

2.4 Estratègies d’ expressió oral: interpretació 
i ús d’ elements de la comunicació no verbal 

2.4 Interaccions orals en situacions 
comunicatives de caràcter formal i informal. 
Prendre i cedir la paraula. 

2.4 Estratègies de cortesia lingüística i 
cooperació conversacional 

1.3. Mostrar interés i respecte per les 
varietats lingüístiques, contrastant les seues 
característiques principals en diferents contextos 
d’ús i identificant expressions d’ús habitual i 
menys habitual. 

5.1. Produir discursos orals formals, de manera 
pautada, en diferents suports amb rigor, 
coherència, cohesió i adequació atenent les 
convencions pròpies dels diferents gèneres 
discursius. 

7.3. Interactuar en textos escrits i multimodals 
de contextos de l’àmbit personal, social, 
professional i acadèmic, fent-ho amb coherència, 
cohesió, adequació i correcció. 
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Temps 
era 
temps 

3.2 Lectura guiada d’obres rellevants de la 
literatura catalana i espanyola, des de l’Edat 
Mitjana fins al segle XIX. 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris 
temàtics de les obres literàries i les seues 
característiques. Informació biogràfica de les 
autores i dels autors de la tradició literària, 
vinculada a les obres i al context. 

3.2 Estratègies d’interpretació de les obres 
literàries des del context sociohistòric i 
cultural en què estan inscrites. 

3.2 Relació de les obres amb altres disciplines 
artístiques, a partir dels temes tòpics i 
llenguatges. 

3.2 Interpretació argumentada dels valors 
culturals, estètics i de gènere de textos i 
obres. Lectura amb perspectiva de gènere. 

3.2 Manifestacions artístiques que 
representen continguts o recreacions d’obres 
literàries. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i recitat 
de textos literaris 

3.2 Temes, gèneres i subgèneres, 
metallenguatge específic, estructura i estil, en 
la comunicació de l’experiència lectora. 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar obres 
literàries, a través de l’anàlisi dels elements 
interns i externs, de la seua relació amb la 
significació i el context sociohistòric, fent ús d’un 
metallenguatge apropiat. 

11.2. Expressar conclusions i valoracions 
crítiques sobre les obres des de l’Edat mitjana 
segle XIX, els seus components literaris, 
les característiques estilístiques i la relació 
contextual amb períodes estètics, a través de 
la recerca d’informació en fonts documentals 
fiables i diverses. 

11.4. Crear, recrear i participar activament en 
actuacions d’intenció o contingut literari (recitals 
poètics, representacions teatrals, interpretació 
de textos musicats, exposicions artístiques, 
performances), partint de models que 
relacionen altres arts i fan valer el coneixement 
literari i el plaer cultural. 

La cuina 
de l’es- 
criptura 

2.3 L’ expressió de la subjectivitat i 
objectivitat en textos. 

2.5 Estratègies de lectura profunda o 
interpretativa i crítica de textos literaris i no 
literaris en entorns digitals i analògics 

2.5 Valoració de la forma i del contingut del 
text. 

4.2. Aplicar estratègies en textos complexos 
per identificar el sentit global i la informació 
rellevant, l’estructura i la intenció de l’emissor, 
realitzant les inferències oportunes i amb 
diferents propòsits de lectura. 

4.3. Valorar, de manera guiada, la forma i el 
contingut dels textos, la intenció de l’ emissor i l’ 
eficàcia dels procediments comunicatius usats. 

Tarannà 1.1 Desenvolupament sociohistòric i situació 
actual del català i de les llengües d’Espanya. 

1.1 Prejudicis i estereotips lingüístics. 1.1 
Actituds lingüístiques i assertivitat. 

1.1 Fenòmens de contacte de llengües: 
bilingüisme, plurilingüisme. Diglòssia. 
Drets lingüístics. Normalització lingüística. 
Sostenibilitat lingüística. 

1.1. Analitzar i categoritzar la diversitat 
lingüística d’Espanya i del món, i de les dues 
llengües oficials de la Comunitat Valenciana, 
usant nocions de Sociolingüística 

1.2. Valorar la importància del coneixement i ús 
del valencià com a llengua pròpia del territori i 
fer-ne un ús efectiu en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, social i 
educatiu. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de l’observació 
de la diversitat lingüística de l’entorn, amb una 
actitud de respecte i valoració de la riquesa 
intercultural, plurilingüe i de diversitat dialectal. 
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De lletra 2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortotipogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre les formes 
lingüístiques presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i 
per produir-los. 

Vols dir? 2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

6.2. Utilitzar coneixements i estratègies, de 
forma puntualment guiada, per enriquir els 
textos, atenent aspectes discursius, lingüístics 
i d’estil, amb precisió lèxica, incloent-hi la 
terminologia específica corresponent, i correcció 
ortogràfica i gramatical. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre les formes 
lingüístiques presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i 
per produir-los. 
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El 
projecte 
TIC 

2.2 Fonts d’informació de tipus acadèmic. 

2.2 Fonts documentals de l’entorn: 
biblioteques i arxius locals i comarcals. 

2.2 Eines digitals per a la gestió de continguts, 
el treball col·laboratiu i la comunicació. Tipus 
cercadors i el seu funcionament: índexs o 
directoris, motors de cerca, multicercadors. 

2.2 Estratègies del procés d’expressió escrita 
i multimodal: planificació, textualització, 
revisió i correcció/edició. 

3.2 Lectura guiada d’obres rellevants de la 
literatura catalana i espanyola, des de l’Edat 
Mitjana fins al segle XIX. Els gèneres, els 
tòpics i els itineraris temàtics de les obres 
literàries i les seues característiques. 

3.2 Informació biogràfica de les autores i dels 
autors de la tradició literària, vinculada a les 
obres i al context. 

3.2 Estratègies d’interpretació de les obres 
literàries des del context sociohistòric i 
cultural en què estan inscrites. 

3.2 Interpretació argumentada dels valors 
culturals, estètics i de gènere de textos i 
obres. Lectura amb perspectiva de gènere. 

7.3. Interactuar en textos escrits i multimodals 
de contextos de l’àmbit personal, social, 
professional i acadèmic, fent-ho amb coherència, 
cohesió, adequació i correcció. 

7.4. Demostrar empatia i respecte per les 
necessitats, idees i motivacions d’altres 
interlocutors, afegint argumentacions amb 
capacitat crítica. 

9.1. Localitzar, seleccionar, interpretar i 
contrastar críticament informació procedent 
de diferents fonts avaluant-ne la fiabilitat i 
detectant-ne la intenció comunicativa i els 
possibles biaixos mediàtics o informacionals. 

9.2. Reelaborar de manera pertinent, 
creativa i ètica, la informació prèviament 
localitzada en diferents fonts, seleccionada, 
interpretada i contrastada; connectar-la 
amb experiències i coneixements previs; i 
organitzar-la amb adequació, coherència i 
cohesió. 

9.3. Comunicar la informació prèviament 
localitzada, seleccionada, interpretada, 
contrastada i reelaborada, de manera 
argumentada, ètica i creativa, usant 
diferents codis i adaptant el canal (oral, 
escrit o multimodal) al context. 

11.2. Expressar conclusions i valoracions 
crítiques sobre les obres des de l’Edat 
mitjana segle XIX, els seus components 
literaris, les característiques estilístiques i 
la relació contextual amb períodes estètics, 
a través de la recerca d’informació en fonts 
documentals fiables i diverses. 
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Lliçó 4 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què en 
saps? 

3.1 Experiència personal, lectora i cultural 
i vincles entre l’obra llegida i aspectes de 
l’actualitat i altres manifestacions literàries o 
artístiques. 

10.3. Compartir, amb acompanyament 
docent, les experiències de lectura en suports 
diversos i utilitzant el metallenguatge literari 
adequat, tot relacionant les obres llegides 
amb la pròpia experiència biogràfica, lectora 
i cultural, i amb altres tipus d’experiències 
artístiques i culturals. 

Parlem- 
ne 

2.1 Estratègies de control metacognitiu 
de la competència plurilingüe (habilitats 
cognitivolingüístiques) 

2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la 
situació comunicativa: grau de formalitat i 
caràcter públic o privat; distància social entre 
els interlocutors; propòsits comunicatius 
i interpretació d’ intencions; canal de 
comunicació i elements no verbals de la 
comunicació; gèneres discursius de l’àmbit 
social i educatiu 

2.1 Estratègies de detecció i ús d’ un llenguatge 
verbal i icònic no discriminatori 

2.3 Adequació del registre a la situació de 
comunicació. 

2.3 Cohesió: connectors, marcadors discursius 
i altres procediments lexicosemàntics i 
gramaticals. 

5.1. Produir discursos orals formals, de 
manera pautada, en diferents suports 
amb rigor, coherència, cohesió i adequació 
atenent les convencions pròpies dels 
diferents gèneres discursius. 

5.4. Realitzar produccions orals formals, 
estructurades i recolzades pels recursos 
audiovisuals pertinents, amb fluïdesa i 
utilitzant un llenguatge ric, no discriminatori i 
terminologia pròpia del tema. 

6.1. Produir, de manera pautada, textos 
acadèmics escrits i multimodals que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció 
sobre temes curriculars o d’interés social i 
cultural. 
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Temps 
era 
temps 

3.2 Lectura guiada d’obres rellevants de la 
literatura catalana i espanyola, des de l’Edat 
Mitjana fins al segle XIX. 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris 
temàtics de les obres literàries i les seues 
característiques. 

3.2 Informació biogràfica de les autores i dels 
autors de la tradició literària, vinculada a les 
obres i al context. 

3.2 Estratègies d’interpretació de les obres 
literàries des del context sociohistòric i cultural 
en què estan inscrites. 

3.2 Relació de les obres amb altres disciplines 
artístiques, a partir dels temes tòpics i 
llenguatges. 

3.2 Interpretació argumentada dels valors 
culturals, estètics i de gènere de textos i obres. 
Lectura amb perspectiva de gènere. 

3.2 Manifestacions artístiques que representen 
continguts o recreacions d’obres literàries. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i recitat de 
textos literaris 

3.2 Temes, gèneres i subgèneres, 
metallenguatge específic, estructura i estil, en la 
comunicació de l’experiència lectora. 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar obres 
literàries, a través de l’anàlisi dels elements 
interns i externs, de la seua relació amb la 
significació i el context sociohistòric, fent ús 
d’un metallenguatge apropiat. 

11.2. Expressar conclusions i valoracions 
crítiques sobre les obres des de l’Edat mitjana 
segle XIX, els seus components literaris, 
les característiques estilístiques i la relació 
contextual amb períodes estètics, a través de 
la recerca d’informació en fonts documentals 
fiables i diverses. 

11.4. Crear, recrear i participar activament 
en actuacions d’intenció o contingut literari 
(recitals poètics, representacions teatrals, 
interpretació de textos musicats, exposicions 
artístiques, performances), partint de models 
que relacionen altres arts i fan valer el 
coneixement literari i el plaer cultural. 
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La cuina 
de l’es- 
criptura 

2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la 
situació comunicativa: grau de formalitat i 
caràcter públic o privat; distància social entre 
els interlocutors; propòsits comunicatius i 
interpretació d’intencions; canal de comunicació 
i elements no verbals de la comunicació; 
gèneres discursius de l’àmbit social i educatiu 

2.4 Planificació, assaig, producció i revisió de 
textos orals i multimodals. 

2.4 Trets discursius i lingüístics de l’oralitat 
formal. 

2.4 Estratègies d’expressió oral: interpretació i 
ús d’ elements de la comunicació no verbal 

2.4 Interaccions orals en situacions 
comunicatives de caràcter formal i informal. 
Prendre i cedir la paraula. 

2.4 Estratègies de cortesia lingüística i 
cooperació conversacional 

2.6 Estratègies del procés d’expressió escrita i 
multimodal: planificació, textualització, revisió i 
correcció/edició. 

2.1 Identificar i rebutjar, de manera 
autònoma i reflexiva, els usos discriminatoris 
i manipuladors de la llengua, a partir de la 
reflexió i l’ anàlisi dels elements verbals i no 
verbals utilitzats en el discurs. 

2.2 Fer servir un llenguatge no discriminatori, 
no manipulatiu, veraç, honest, no agressiu i 
ètic en els diferents processos de producció 
discursiva, d’interacció i de mediació, 
en els àmbits personal, educatiu, social i 
professional. 

2.3 Fer servir estratègies per a la gestió 
dialogada de conflictes i l’ organització de 
tasques cooperatives en els àmbits personal, 
educatiu, social i professional. 

3.3. Extreure i interpretar informació dels 
textos orals i multimodals complexos, dels 
elements no verbals i prosòdics, identificar 
incongruències entre text i elements no 
verbals, valorar de manera crítica i raonada 
els continguts, el propòsit del text i la 
intenció de l’ emissor 

4.2. Aplicar estratègies en textos complexos 
per identificar el sentit global i la informació 

rellevant, l’estructura i la intenció de 
l’emissor, realitzant les inferències oportunes 
i amb diferents propòsits de lectura. 

5.2. Planificar, assajar i avaluar, amb guia 
docent, discursos orals formals sobre temes 
d’ interès científic i cultural i de rellevància 
acadèmica i social assegurant la seua 
adequació a la situació comunicativa. 

6.1. Produir, de manera pautada, textos 
acadèmics escrits i multimodals que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció 
sobre temes curriculars o d’interés social i 
cultural. 

Tarannà 1.1 Prejudicis i estereotips lingüístics. 1.1 
Actituds lingüístiques i assertivitat. 

1.2. Valorar la importància del coneixement 
i ús del valencià com a llengua pròpia del 
territori i fer-ne un ús efectiu en les diferents 
situacions comunicatives de l’àmbit personal, 
social i educatiu. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de l’observació 
de la diversitat lingüística de l’entorn, 
amb una actitud de respecte i valoració 
de la riquesa intercultural, plurilingüe i de 
diversitat dialectal. 
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De lletra 2.3 Correcció lingüística i revisió ortotipogràfica 
i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

2.3 Formes gramaticals i funcions sintàctiques. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i 
utilitzant el metallenguatge adequat, sobre 
les formes lingüístiques presents en discursos 
orals, escrits i multimodals en contextos 
personals, socials, acadèmics i professionals, 
per comprendre’ls i per produir-los. 

Vols dir? 2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

6.2. Utilitzar coneixements i estratègies, de 
forma puntualment guiada, per enriquir els 
textos, atenent aspectes discursius, lingüístics 
i d’estil, amb precisió lèxica, incloent-hi la 
terminologia específica corresponent, i 
correcció ortogràfica i gramatical. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i 
utilitzant el metallenguatge adequat, sobre 
les formes lingüístiques presents en discursos 
orals, escrits i multimodals en contextos 
personals, socials, acadèmics i professionals, 
per comprendre’ls i per produir-los. 

El 
projecte 
TIC 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i recitat de 
textos literaris 

2.4 Planificació, assaig, producció i revisió de 
textos orals i multimodals. 

2.2 Hàbits i conductes per a la comunicació 
segura en entorns virtuals. Etiqueta digital. 
Identitat 

digital personal. 

2.2 Comunicació i difusió creativa i respectuosa 
amb la propietat intel·lectual. 

2.2 Fonts d’informació de tipus acadèmic. 

2.2 Fonts documentals de l’entorn: biblioteques 
i arxius locals i comarcals. 

2.2 Eines digitals per a la gestió de continguts, 
el treball col·laboratiu i la comunicació. Tipus 
cercadors i el seu funcionament: índexs o 
directoris, motors de cerca, multicercadors. 

11.4. Crear, recrear i participar activament 
en actuacions d’intenció o contingut literari 
(recitals poètics, representacions teatrals, 
interpretació de textos musicats, exposicions 
artístiques, performances), partint de models 
que relacionen altres arts i fan valer el 
coneixement literari i el plaer cultural. 
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Lliçó 5 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què en 
saps? 

3.1 Experiència personal, lectora i cultural 
i vincles entre l’obra llegida i aspectes de 
l’actualitat i altres manifestacions literàries o 
artístiques. 

10.3. Compartir, amb acompanyament docent, 
les experiències de lectura en suports diversos 
i utilitzant el metallenguatge literari adequat, 
tot relacionant les obres llegides amb la pròpia 
experiència biogràfica, lectora i cultural, i amb 
altres tipus d’experiències artístiques i culturals. 

Parlem- 
ne 

2.5 Estratègies de lectura profunda o 
interpretativa i crítica de textos literaris i no 
literaris en entorns digitals i analògics 

2.5 Valoració de la forma i del contingut del 
text. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i recitat 
de textos literaris 

3.2 Temes, gèneres i subgèneres, 
metallenguatge específic, estructura i estil, en 
la comunicació de l’experiència lectora. 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar obres 
literàries, a través de l’anàlisi dels elements 
interns i externs, de la seua relació amb la 
significació i el context sociohistòric, fent ús 
d’un metallenguatge apropiat. 

Temps 
era 
temps 

3.2 Lectura guiada d’obres rellevants de la 
literatura catalana i espanyola, des de l’Edat 
Mitjana fins al segle XIX. 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris 
temàtics de les obres literàries i les seues 
característiques. 

3.2 Informació biogràfica de les autores i dels 
autors de la tradició literària, vinculada a les 
obres i al context. 

3.2 Estratègies d’interpretació de les obres 
literàries des del context sociohistòric i 
cultural en què estan inscrites. 

3.2 Relació de les obres amb altres disciplines 
artístiques, a partir dels temes tòpics i 
llenguatges. 

3.2 Interpretació argumentada dels valors 
culturals, estètics i de gènere de textos i 
obres. Lectura amb perspectiva de gènere. 

3.2 Manifestacions artístiques que 
representen continguts o recreacions d’obres 
literàries. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i recitat 
de textos literaris 

3.2 Temes, gèneres i subgèneres, 
metallenguatge específic, estructura i estil, en 
la comunicació de l’experiència lectora. 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar obres 
literàries, a través de l’anàlisi dels elements 
interns i externs, de la seua relació amb la 
significació i el context sociohistòric, fent ús 
d’un metallenguatge apropiat. 

11.2. Expressar conclusions i valoracions 
crítiques sobre les obres des de l’Edat mitjana 
segle XIX, els seus components literaris, 
les característiques estilístiques i la relació 
contextual amb períodes estètics, a través de 
la recerca d’informació en fonts documentals 
fiables i diverses. 

11.4. Crear, recrear i participar activament 
en actuacions d’intenció o contingut literari 
(recitals poètics, representacions teatrals, 
interpretació de textos musicats, exposicions 
artístiques, performances), partint de models 
que relacionen altres arts i fan valer el 
coneixement literari i el plaer cultural. 
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La cuina 
de l’es- 
criptura 

3.2 Planificació i producció de textos literaris 
amb intenció literària, amb les estructures 
i components d’aquest tipus de textos amb 
models de referència. 

11.3. Produir textos amb intenció literària, 
en suports orals, escrits, multimodals, 
individualment i col·lectiva partint de la 
identificació dels gèneres i dels tòpics literaris, i 
prenent models d’autors i d’autores rellevants. 

Tarannà 1.1 Situació actual de les llengües al món. 

1.1 Fenòmens de contacte de llengües: 
bilingüisme, plurilingüisme. Diglòssia. 
Drets lingüístics. Normalització lingüística. 
Sostenibilitat lingüística. 

1.1. Analitzar i categoritzar la diversitat 
lingüística d’Espanya i del món, i de les dues 
llengües oficials de la Comunitat Valenciana, 
usant nocions de Sociolingüística 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de l’observació 
de la diversitat lingüística de l’entorn, amb una 
actitud de respecte i valoració de la riquesa 
intercultural, plurilingüe i de diversitat dialectal. 

De lletra 2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortotipogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre les formes 
lingüístiques presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i 
per produir-los. 

Vols dir? 2.1 Estratègies de control metacognitiu 
de la competència plurilingüe (habilitats 
cognitivolingüístiques) 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

6.2. Utilitzar coneixements i estratègies, de 
forma puntualment guiada, per enriquir els 
textos, atenent aspectes discursius, lingüístics 
i d’estil, amb precisió lèxica, incloent-hi la 
terminologia específica corresponent, i 
correcció ortogràfica i gramatical. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre les formes 
lingüístiques presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i 
per produir-los. 

El 
projecte 
TIC 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i recitat 
de textos literaris 

2.4 Planificació, assaig, producció i revisió de 
textos orals i multimodals. 

2.3 Hàbits i conductes per a la comunicació 
segura en entorns virtuals. Etiqueta digital. 
Identitat digital personal. 

2.3 Comunicació i difusió creativa i 
respectuosa amb la propietat intel·lectual. 

2.3 Fonts d’informació de tipus acadèmic. 

2.3 Fonts documentals de l’entorn: 
biblioteques i arxius locals i comarcals. 

2.3 Eines digitals per a la gestió de continguts, 
el treball col·laboratiu i la comunicació. Tipus 
cercadors i el seu funcionament: índexs o 
directoris, motors de cerca, multicercadors. 

11.4. Crear, recrear i participar activament 
en actuacions d’intenció o contingut literari 
(recitals poètics, representacions teatrals, 
interpretació de textos musicats, exposicions 
artístiques, performances), partint de models 
que relacionen altres arts i fan valer el 
coneixement literari i el plaer cultural. 
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Lliçó 6 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què en 
saps? 

2.3 Mitjans de comunicació en paper i digitals. Les 
xarxes socials 

2.3 Riscos de desinformació, manipulació i 
vulneració de la privacitat a la xarxa. 

9.1. Localitzar, seleccionar, interpretar 
i contrastar críticament informació 
procedent de diferents fonts avaluant- 
ne la fiabilitat i detectant-ne la intenció 
comunicativa i els possibles biaixos 
mediàtics o informacionals. 

Parlem- 
ne 

2.4 Planificació, assaig, producció i revisió de textos 
orals i multimodals. 

2.4 Trets discursius i lingüístics de l’oralitat formal. 

2.4 Estratègies d’ expressió oral: interpretació i ús d’ 
elements de la comunicació no verbal 

5.1. Produir discursos orals formals, 
de manera pautada, en diferents 
suports amb rigor, coherència, cohesió 
i adequació atenent les convencions 
pròpies dels diferents gèneres discursius. 

5.2. Planificar, assajar i avaluar, amb guia 
docent, discursos orals formals sobre 
temes d’ interès científic i cultural i de 
rellevància acadèmica i social assegurant 
la seua adequació a la situació 
comunicativa. 

2.2 Fer servir un llenguatge no 
discriminatori, no manipulatiu, veraç, 
honest, no agressiu i ètic en els diferents 
processos de producció discursiva, 
d’interacció i de mediació, en els àmbits 
personal, educatiu, social i professional. 

Temps 
era 
temps 

3.2 Lectura guiada d’obres rellevants de la literatura 
catalana i espanyola, des de l’Edat Mitjana fins al 
segle XIX. 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris temàtics 
de les obres literàries i les seues característiques. 
Informació biogràfica de les autores i dels autors 
de la tradició literària, vinculada a les obres i al 
context. 

3.2 Estratègies d’interpretació de les obres literàries 
des del context sociohistòric i cultural en què estan 
inscrites. 

3.2 Interpretació argumentada dels valors culturals, 
estètics i de gènere de textos i obres. Lectura amb 
perspectiva de gènere. 

3.2 Temes, gèneres i subgèneres, metallenguatge 
específic, estructura i estil, en la comunicació de 
l’experiència lectora. 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar 
obres literàries, a través de l’anàlisi 
dels elements interns i externs, de 
la seua relació amb la significació i 
el context sociohistòric, fent ús d’un 
metallenguatge apropiat. 

11.2. Expressar conclusions i valoracions 
crítiques sobre les obres des de l’Edat 
mitjana segle XIX, els seus components 
literaris, les característiques estilístiques 
i la relació contextual amb períodes 
estètics, a través de la recerca 
d’informació en fonts documentals 
fiables i diverses. 
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La cuina 
de l’es- 
criptura 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i recitat de 
textos literaris 

11.4. Crear, recrear i participar 
activament en actuacions d’intenció 
o contingut literari (recitals poètics, 
representacions teatrals, interpretació de 
textos musicats, exposicions artístiques, 
performances), partint de models que 
relacionen altres arts i fan valer el 
coneixement literari i el plaer cultural. 

Tarannà 1.1 Prejudicis i estereotips lingüístics. 1.1 Actituds 
lingüístiques i assertivitat. 

1.1 Fenòmens de contacte de llengües: bilingüisme, 
plurilingüisme. Diglòssia. Drets lingüístics. 
Normalització lingüística. Sostenibilitat lingüística. 

1.2. Valorar la importància del 
coneixement i ús del valencià com a 
llengua pròpia del territori i fer-ne un 
ús efectiu en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, social 
i educatiu. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis 
i estereotips lingüístics a partir de 
l’observació de la diversitat lingüística 
de l’entorn, amb una actitud de respecte 
i valoració de la riquesa intercultural, 
plurilingüe i de diversitat dialectal. 

De lletra 2.3 Correcció lingüística i revisió ortotipogràfica i 
gramatical dels textos. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

2.3 Formes gramaticals i funcions sintàctiques. 

6.2. Utilitzar coneixements i estratègies, 
de forma puntualment guiada, per 
enriquir els textos, atenent aspectes 
discursius, lingüístics i d’estil, amb 
precisió lèxica, incloent-hi la terminologia 
específica corresponent, i correcció 
ortogràfica i gramatical. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i 
utilitzant el metallenguatge adequat, 
sobre les formes lingüístiques 
presents en discursos orals, escrits i 
multimodals en contextos personals, 
socials, acadèmics i professionals, per 
comprendre’ls i per produir-los. 

Vols dir? 2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la situació 
comunicativa: grau de formalitat i caràcter públic 
o privat; distància social entre els interlocutors; 
propòsits comunicatius i interpretació d’ intencions; 
canal de comunicació i elements no verbals de la 
comunicació; gèneres discursius de l’àmbit social i 
educatiu 

2.3 Adequació del registre a la situació de 
comunicació. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

1.3. Mostrar interés i respecte per les 
varietats lingüístiques, contrastant les 
seues característiques principals en 
diferents contextos d’ús i identificant 
expressions d’ús habitual i menys 
habitual. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i 
utilitzant el metallenguatge adequat, 
sobre les formes lingüístiques 
presents en discursos orals, escrits i 
multimodals en contextos personals, 
socials, acadèmics i professionals, per 
comprendre’ls i per produir-los. 
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El 
projecte 
TIC 

2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la situació 
comunicativa: grau de formalitat i caràcter públic 
o privat; distància social entre els interlocutors; 
propòsits comunicatius i interpretació d’ intencions; 
canal de comunicació i elements no verbals de la 
comunicació; gèneres discursius de l’àmbit social i 
educatiu 

2.5 Estratègies de lectura profunda o interpretativa 
i crítica de textos literaris i no literaris en entorns 
digitals i analògics 

2.6 Estratègies del procés d’expressió escrita i 
multimodal: planificació, textualització, revisió i 
correcció/edició. 

2.2 Comunicació i difusió creativa i respectuosa 
amb la propietat intel·lectual. 

2.2 Fonts d’informació de tipus acadèmic. 

2.2 Fonts documentals de l’entorn: biblioteques i 
arxius locals i comarcals. 

2.2 Eines digitals per a la gestió de continguts, 
el treball col·laboratiu i la comunicació. Tipus 
cercadors i el seu funcionament: índexs o directoris, 
motors de cerca, multicercadors. 

9.1. Localitzar, seleccionar, interpretar 
i contrastar críticament informació 
procedent de diferents fonts avaluant- 
ne la fiabilitat i detectant-ne la intenció 
comunicativa i els possibles biaixos 
mediàtics o informacionals. 

9.2. Reelaborar de manera pertinent, 
creativa i ètica, la informació prèviament 
localitzada en diferents fonts, 
seleccionada, interpretada i contrastada; 
connectar-la amb experiències i 
coneixements previs; i organitzar-la amb 
adequació, coherència i cohesió. 

9.3. Comunicar la informació prèviament 
localitzada, seleccionada, interpretada, 
contrastada i reelaborada, de manera 
argumentada, ètica i creativa, usant 
diferents codis i adaptant el canal (oral, 
escrit o multimodal) al context. 
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Lliçó 7 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què en 
saps? 

3.1 Experiència personal, lectora i cultural 
i vincles entre l’obra llegida i aspectes de 
l’actualitat i altres manifestacions literàries o 
artístiques. 

10.3. Compartir, amb acompanyament docent, 
les experiències de lectura en suports diversos 
i utilitzant el metallenguatge literari adequat, 
tot relacionant les obres llegides amb la pròpia 
experiència biogràfica, lectora i cultural, i 
amb altres tipus d’experiències artístiques i 
culturals. 

Parlem- 
ne 

2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la 
situació comunicativa: grau de formalitat i 
caràcter públic o privat; distància social entre 
els interlocutors; propòsits comunicatius 
i interpretació d’ intencions; canal de 
comunicació i elements no verbals de la 
comunicació; gèneres discursius de l’àmbit 
social i educatiu. 

12.2 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre els usos 
discursius presents en discursos orals, escrits 
i multimodals en contextos personals, socials, 
acadèmics i professionals, per comprendre’ls i 
per produir-los. 

Temps 
era 
temps 

3.2 Lectura guiada d’obres rellevants de la 
literatura catalana i espanyola, des de l’Edat 
Mitjana fins al segle XIX. 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris 
temàtics de les obres literàries i les seues 
característiques. Informació biogràfica de les 
autores i dels autors de la tradició literària, 
vinculada a les obres i al context. 

3.2 Estratègies d’interpretació de les obres 
literàries des del context sociohistòric i cultural 
en què estan inscrites. 

3.2 Relació de les obres amb altres disciplines 
artístiques, a partir dels temes tòpics i 
llenguatges. 

3.2 Interpretació argumentada dels valors 
culturals, estètics i de gènere de textos i obres. 
Lectura amb perspectiva de gènere. 

3.2 Manifestacions artístiques que representen 
continguts o recreacions d’obres literàries. 

3.2 Temes, gèneres i subgèneres, 
metallenguatge específic, estructura i estil, en 
la comunicació de l’experiència lectora. 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar obres 
literàries, a través de l’anàlisi dels elements 
interns i externs, de la seua relació amb la 
significació i el context sociohistòric, fent ús 
d’un metallenguatge apropiat. 

11.2. Expressar conclusions i valoracions 
crítiques sobre les obres des de l’Edat mitjana 
segle XIX, els seus components literaris, 
les característiques estilístiques i la relació 
contextual amb períodes estètics, a través de 
la recerca d’informació en fonts documentals 
fiables i diverses. 
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La cuina 
de l’es- 
criptura 

3.1 Selecció d’obres rellevants, incloent-hi 
l’assaig general i el literari i les formes actuals 
de producció i consum cultural amb l’ajuda de 
recomanacions especialitzades. 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris 
temàtics de les obres literàries i les seues 
característiques. 

10.1. Llegir obres i textos de temàtiques, 
gèneres i funcions diferents i en formats 
multimodals, analògics i digitals tot 
seleccionant amb autonomia i criteris propis 
aquells que millor s’ajusten en cada moment 
vital als seus gustos, interessos i necessitats 
personals. 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar obres 
literàries, a través de l’anàlisi dels elements 
interns i externs, de la seua relació amb la 
significació i el context sociohistòric, fent ús 
d’un metallenguatge apropiat. 

Tarannà 1.1 Actituds lingüístiques i assertivitat. 

1.1 Fenòmens de contacte de llengües: 
bilingüisme, plurilingüisme. Diglòssia. 
Drets lingüístics. Normalització lingüística. 
Sostenibilitat lingüística. 

1.2. Valorar la importància del coneixement 
i ús del valencià com a llengua pròpia del 
territori i fer-ne un ús efectiu en les diferents 
situacions comunicatives de l’àmbit personal, 
social i educatiu. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de l’observació 
de la diversitat lingüística de l’entorn, amb 
una actitud de respecte i valoració de la 
riquesa intercultural, plurilingüe i de diversitat 
dialectal. 

De lletra 2.3 Correcció lingüística i revisió ortotipogràfica 
i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

2.3 Formes gramaticals i funcions sintàctiques. 

6.2. Utilitzar coneixements i estratègies, de 
forma puntualment guiada, per enriquir els 
textos, atenent aspectes discursius, lingüístics 
i d’estil, amb precisió lèxica, incloent-hi la 
terminologia específica corresponent, i 
correcció ortogràfica i gramatical. 

Vols dir? 2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant 
el metallenguatge adequat, sobre les formes 
lingüístiques presents en discursos orals, 
escrits i multimodals en contextos personals, 
socials, acadèmics i professionals, per 
comprendre’ls i per produir-los. 

El 
projecte 
TIC 

3.2 Manifestacions artístiques que representen 
continguts o recreacions d’obres literàries. 

2.2 Comunicació i difusió creativa i respectuosa 
amb la propietat intel·lectual. 

2.2 Eines digitals per a la gestió de continguts, 
el treball col·laboratiu i la comunicació. Tipus 
cercadors i el seu funcionament: índexs o 
directoris, motors de cerca, multicercadors. 

11.4. Crear, recrear i participar activament 
en actuacions d’intenció o contingut literari 
(recitals poètics, representacions teatrals, 
interpretació de textos musicats, exposicions 
artístiques, performances), partint de models 
que relacionen altres arts i fan valer el 
coneixement literari i el plaer cultural. 
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Lliçó 8 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què en 
saps? 

3.1 Experiència personal, lectora i cultural 
i vincles entre l’obra llegida i aspectes de 
l’actualitat i altres manifestacions literàries o 
artístiques. 

10.3. Compartir, amb acompanyament 
docent, les experiències de lectura 
en suports diversos i utilitzant el 
metallenguatge literari adequat, tot 
relacionant les obres llegides amb la pròpia 
experiència biogràfica, lectora i cultural, i 
amb altres tipus d’experiències artístiques i 
culturals. 

Parlem- 
ne 

2.1 Estratègies de control metacognitiu 
de la competència plurilingüe (habilitats 
cognitivolingüístiques) 

2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la situació 
comunicativa: grau de formalitat i caràcter públic 
o privat; distància social entre els interlocutors; 
propòsits comunicatius i interpretació d’ 
intencions; canal de comunicació i elements no 
verbals de la comunicació; gèneres discursius de 
l’àmbit social i educatiu 

2.1 Estratègies de detecció i ús d’ un llenguatge 
verbal i icònic no discriminatori 

2.2 Mitjans de comunicació en paper i digitals. 
Les xarxes socials 

2.2 Riscos de desinformació, manipulació i 
vulneració de la privacitat a la xarxa. 

2.2 Comunicació i difusió creativa i respectuosa 
amb la propietat intel·lectual. 

2.3 L’ expressió de la subjectivitat i objectivitat en 
textos. 

2.3 Adequació del registre a la situació de 
comunicació. 

2.4 Trets discursius i lingüístics de l’oralitat formal. 

2.4 Estratègies d’ expressió oral: interpretació i ús 
d’ elements de la comunicació no verbal 

3.3. Extraure i interpretar informació dels 
textos orals i multimodals complexos, dels 
elements no verbals i prosòdics, identificar 
incongruències entre text i elements no 
verbals, valorar de manera crítica i raonada 
els continguts, el propòsit del text i la 
intenció de l’ emissor 

12.2 Reflexionar de manera guiada, i 
utilitzant el metallenguatge adequat, 
sobre els usos discursius presents en 
discursos orals, escrits i multimodals en 
contextos personals, socials, acadèmics 
i professionals, per comprendre’ls i per 
produir-los. 



4
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Temps 
era 
temps 

3.2 Lectura guiada d’obres rellevants de la 
literatura catalana i espanyola, des de l’Edat 
Mitjana fins al segle XIX. 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris temàtics 
de les obres literàries i les seues característiques. 

3.2 Informació biogràfica de les autores i dels 
autors de la tradició literària, vinculada a les 
obres i al context. 

3.2 Estratègies d’interpretació de les obres 
literàries des del context sociohistòric i cultural en 
què estan inscrites. 

3.2 Relació de les obres amb altres disciplines 
artístiques, a partir dels temes tòpics i 
llenguatges. 

3.2 Interpretació argumentada dels valors 
culturals, estètics i de gènere de textos i obres. 
Lectura amb perspectiva de gènere. 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar obres 
literàries, a través de l’anàlisi dels elements 
interns i externs, de la seua relació amb la 
significació i el context sociohistòric, fent ús 
d’un metallenguatge apropiat. 

11.2. Expressar conclusions i valoracions 
crítiques sobre les obres des de l’Edat 
mitjana segle XIX, els seus components 
literaris, les característiques estilístiques i 
la relació contextual amb períodes estètics, 
a través de la recerca d’informació en fonts 
documentals fiables i diverses. 

La cuina 
de l’es- 
criptura 

3.2 Planificació i producció de textos literaris 
amb intenció literària, amb les estructures i 
components d’aquest tipus de textos amb models 
de referència. 

11.3. Produir textos amb intenció literària, 
en suports orals, escrits, multimodals, 
individualment i col·lectiva partint de la 
identificació dels gèneres i dels tòpics 
literaris, i prenent models d’autors i 
d’autores rellevants. 

Tarannà 1.1 Prejudicis i estereotips lingüístics. 1.1 Actituds 
lingüístiques i assertivitat. 

1.1 Fenòmens de contacte de llengües: 
bilingüisme, plurilingüisme. Diglòssia. Drets 
lingüístics. Normalització lingüística. Sostenibilitat 
lingüística. 

1.2. Valorar la importància del coneixement 
i ús del valencià com a llengua pròpia 
del territori i fer-ne un ús efectiu en les 
diferents situacions comunicatives de 
l’àmbit personal, social i educatiu. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis 
i estereotips lingüístics a partir de 
l’observació de la diversitat lingüística 
de l’entorn, amb una actitud de respecte 
i valoració de la riquesa intercultural, 
plurilingüe i de diversitat dialectal. 
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De lletra 2.3 2Correcció lingüística i revisió ortotipogràfica i 
gramatical dels textos. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

2.3 Formes gramaticals i funcions sintàctiques. 

6.2. Utilitzar coneixements i estratègies, de 
forma puntualment guiada, per enriquir 
els textos, atenent aspectes discursius, 
lingüístics i d’estil, amb precisió lèxica, 
incloent-hi la terminologia específica 
corresponent, i correcció ortogràfica i 
gramatical. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i 
utilitzant el metallenguatge adequat, 
sobre les formes lingüístiques presents en 
discursos orals, escrits i multimodals en 
contextos personals, socials, acadèmics 
i professionals, per comprendre’ls i per 
produir-los. 

Vols dir? 2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la situació 
comunicativa: grau de formalitat i caràcter públic 
o privat; distància social entre els interlocutors; 
propòsits comunicatius i interpretació d’ 
intencions; canal de comunicació i elements no 
verbals de la comunicació; gèneres discursius de 
l’àmbit social i educatiu 

2.3 Adequació del registre a la situació de 
comunicació. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

1.3. Mostrar interés i respecte per les 
varietats lingüístiques, contrastant les seues 
característiques principals en diferents 
contextos d’ús i identificant expressions 
d’ús habitual i menys habitual. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i 
utilitzant el metallenguatge adequat, 
sobre les formes lingüístiques presents en 
discursos orals, escrits i multimodals en 
contextos personals, socials, acadèmics 
i professionals, per comprendre’ls i per 
produir-los. 

El 
projecte 
TIC 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris temàtics 
de les obres literàries i les seues característiques. 
Informació biogràfica de les autores i dels autors 
de la tradició literària, vinculada a les obres i al 
context. 

3.2 Estratègies d’interpretació de les obres 
literàries des del context sociohistòric i cultural en 
què estan inscrites. 

3.2 Temes, gèneres i subgèneres, metallenguatge 
específic, estructura i estil, en la comunicació de 
l’experiència lectora. 

3.2 Fonts d’informació de tipus acadèmic. 

3.2 Fonts documentals de l’entorn: biblioteques i 
arxius locals i comarcals. 

3.2 Eines digitals per a la gestió de continguts, 
el treball col·laboratiu i la comunicació. Tipus 
cercadors i el seu funcionament: índexs o 
directoris, motors de cerca, multicercadors. 

9.1. Localitzar, seleccionar, interpretar 
i contrastar críticament informació 
procedent de diferents fonts avaluant- 
ne la fiabilitat i detectant-ne la intenció 
comunicativa i els possibles biaixos 
mediàtics o informacionals. 

9.2. Reelaborar de manera pertinent, 
creativa i ètica, la informació prèviament 
localitzada en diferents fonts, seleccionada, 
interpretada i contrastada; connectar-la 
amb experiències i coneixements previs; i 
organitzar-la amb adequació, coherència i 
cohesió. 

9.3. Comunicar la informació prèviament 
localitzada, seleccionada, interpretada, 
contrastada i reelaborada, de manera 
argumentada, ètica i creativa, usant 
diferents codis i adaptant el canal (oral, 
escrit o multimodal) al context. 
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Lliçó 9 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què en 
saps? 

3.1 Experiència personal, lectora i cultural 
i vincles entre l’obra llegida i aspectes de 
l’actualitat i altres manifestacions literàries o 
artístiques. 

10.3. Compartir, amb acompanyament 
docent, les experiències de lectura 
en suports diversos i utilitzant el 
metallenguatge literari adequat, tot 
relacionant les obres llegides amb la pròpia 
experiència biogràfica, lectora i cultural, i 
amb altres tipus d’experiències artístiques i 
culturals. 

Parlem- 
ne 

2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la situació 
comunicativa: grau de formalitat i caràcter públic 
o privat; distància social entre els interlocutors; 
propòsits comunicatius i interpretació d’ 
intencions; canal de comunicació i elements no 
verbals de la comunicació; gèneres discursius de 
l’àmbit social i educatiu 

6.1. Produir, de manera pautada, textos 
acadèmics escrits i multimodals que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció 
sobre temes curriculars o d’interés social i 
cultural. 

6.2. Utilitzar coneixements i estratègies, de 
forma puntualment guiada, per enriquir 
els textos, atenent aspectes discursius, 
lingüístics i d’estil, amb precisió lèxica, 
incloent-hi la terminologia específica 
corresponent, i correcció ortogràfica i 
gramatical. 

Temps 
era 
temps 

3.2 Lectura guiada d’obres rellevants de la 
literatura catalana i espanyola, des de l’Edat 
Mitjana fins al segle XIX. 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris temàtics 
de les obres literàries i les seues característiques. 

3.2 Informació biogràfica de les autores i dels 
autors de la tradició literària, vinculada a les 
obres i al context. 

3.2 Estratègies d’interpretació de les obres 
literàries des del context sociohistòric i cultural 
en què estan inscrites. 

3.2 Relació de les obres amb altres disciplines 
artístiques, a partir dels temes tòpics i 
llenguatges. 

3.2 Manifestacions artístiques que representen 
continguts o recreacions d’obres literàries. 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar obres 
literàries, a través de l’anàlisi dels elements 
interns i externs, de la seua relació amb la 
significació i el context sociohistòric, fent ús 
d’un metallenguatge apropiat. 

11.2. Expressar conclusions i valoracions 
crítiques sobre les obres des de l’Edat 
mitjana segle XIX, els seus components 
literaris, les característiques estilístiques i 
la relació contextual amb períodes estètics, 
a través de la recerca d’informació en fonts 
documentals fiables i diverses. 
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La cuina 
de l’es- 
criptura 

2.4 Planificació, assaig, producció i revisió de 
textos orals i multimodals. 

2.4 Trets discursius i lingüístics de l’oralitat 
formal. 

2.4 Estratègies d’ expressió oral: interpretació i ús 
d’ elements de la comunicació no verbal 

2.2 Mitjans de comunicació en paper i digitals. 
Les xarxes socials 

2.2 Riscos de desinformació, manipulació i 
vulneració de la privacitat a la xarxa. 

2.2 Hàbits i conductes per a la comunicació 
segura en entorns virtuals. Etiqueta digital. 
Identitat digital personal. 

2.2 Comunicació i difusió creativa i respectuosa 
amb la propietat intel·lectual. 

2.2 Fer servir un llenguatge no 
discriminatori, no manipulatiu, veraç, 
honest, no agressiu i ètic en els diferents 
processos de producció discursiva, 
d’interacció i de mediació, en els àmbits 
personal, educatiu, social i professional. 

5.3. Utilitzar durant el seu discurs oral, de 
manera eficaç, els elements prosòdics, 
recursos verbals i no verbals per captar i 
mantenir l’atenció del receptor. 

5.4. Realitzar produccions orals formals, 
estructurades i recolzades pels recursos 
audiovisuals pertinents, amb fluïdesa i 
utilitzant un llenguatge ric, no discriminatori 
i terminologia pròpia del tema. 

Tarannà 1.1 Fenòmens de contacte de llengües: 
bilingüisme, plurilingüisme. Diglòssia. Drets 
lingüístics. Normalització lingüística. Sostenibilitat 
lingüística. 

1.1. Analitzar i categoritzar la diversitat 
lingüística d’Espanya i del món, i de les dues 
llengües oficials de la Comunitat Valenciana, 
usant nocions de Sociolingüística 

De lletra 2.3 Correcció lingüística i revisió ortotipogràfica i 
gramatical dels textos. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

2.3 Formes gramaticals i funcions sintàctiques. 

6.2. Utilitzar coneixements i estratègies, de 
forma puntualment guiada, per enriquir 
els textos, atenent aspectes discursius, 
lingüístics i d’estil, amb precisió lèxica, 
incloent-hi la terminologia específica 
corresponent, i correcció ortogràfica i 
gramatical. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i 
utilitzant el metallenguatge adequat, 
sobre les formes lingüístiques presents en 
discursos orals, escrits i multimodals en 
contextos personals, socials, acadèmics 
i professionals, per comprendre’ls i per 
produir-los. 

Vols dir? 2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la situació 
comunicativa: grau de formalitat i caràcter públic 
o privat; distància social entre els interlocutors; 
propòsits comunicatius i interpretació 
d’intencions; canal de comunicació i elements no 
verbals de la comunicació; gèneres discursius de 
l’àmbit social i educatiu 

2.3 Adequació del registre a la situació de 
comunicació. 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de 
consulta i de correctors, en suport analògic o 
digital. 

1.3. Mostrar interés i respecte per les 
varietats lingüístiques, contrastant les seues 
característiques principals en diferents 
contextos d’ús i identificant expressions 
d’ús habitual i menys habitual. 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i 
utilitzant el metallenguatge adequat, 
sobre les formes lingüístiques presents en 
discursos orals, escrits i multimodals en 
contextos personals, socials, acadèmics 
i professionals, per comprendre’ls i per 
produir-los. 
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El 
projecte 
TIC 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris temàtics 
de les obres literàries i les seues característiques. 
Informació biogràfica de les autores i dels autors 
de la tradició literària, vinculada a les obres i al 
context. 

3.2 Estratègies d’interpretació de les obres 
literàries des del context sociohistòric i cultural 
en què estan inscrites. 

2.2 Fonts d’informació de tipus acadèmic. 

2.2 Fonts documentals de l’entorn: biblioteques i 
arxius locals i comarcals. 

2.2 Eines digitals per a la gestió de continguts, 
el treball col·laboratiu i la comunicació. Tipus 
cercadors i el seu funcionament: índexs o 
directoris, motors de cerca, multicercadors. 

9.1. Localitzar, seleccionar, interpretar 
i contrastar críticament informació 
procedent de diferents fonts avaluant- 
ne la fiabilitat i detectant-ne la intenció 
comunicativa i els possibles biaixos 
mediàtics o informacionals. 

9.2. Reelaborar de manera pertinent, 
creativa i ètica, la informació prèviament 
localitzada en diferents fonts, seleccionada, 
interpretada i contrastada; connectar-la 
amb experiències i coneixements previs; i 
organitzar-la amb adequació, coherència i 
cohesió. 

9.3. Comunicar la informació prèviament 
localitzada, seleccionada, interpretada, 
contrastada i reelaborada, de manera 
argumentada, ètica i creativa, usant 
diferents codis i adaptant el canal (oral, 
escrit o multimodal) al context. 

 

 

4. 2. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

Via oberta 1r està distribuït en 9 unitats didàctiques, pensades per a una mitjana de 15 sessions per lliçó, 

tot i que el temps dedicat a cada apartat variarà segons les característiques de cada grup.  

1a avaluació: lliçons 1, 2  

2a avaluació: lliçons 3, 4, 5 i 6 

3a avaluació: lliçons 7, 8 i 9 

 

 

 

 



 

 

 

  NIVELL/ETAPA: 1r BAT 

Matèria/assignatura: VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA TRIMESTRE: PRIMER 

LLIÇÓ 1: APARTATS 
COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES 

BLOCS SUBBLOCS 

QUÈ EN SAPS?  
CE3, CE4, CE5, CE7, 
CE8, CE9, CE10, CE11 
 

1-LLENGUA I ÚS 
 
3- LLENGUA I LITERATURA 

1.1 Prejudicis i estereotips lingüístics. 1.1 Actituds lingüístiques i 
assertivitat. 

3.1 Gustos lectors personals: guia i fonaments. Diversificació del 
corpus llegit, atenent els circuïts comercials del llibre i fent la 
distinció entre literatura canònica i de consum, clàssics i grans 
vendes. 

3.1 Experiència personal, lectora i cultural i vincles entre l’obra 
llegida i aspectes de l’actualitat i altres manifestacions literàries o 
artístiques. 

 

PARLEM-NE 
CE2, CE3, CE5, CE7, 
CE8, CE9 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.1 Estratègies per adaptar el discurs a la situació comunicativa: 
grau de formalitat i caràcter públic o privat; distància 
social entre els interlocutors; propòsits comunicatius i interpretació 
d’ intencions; canal de comunicació i elements no verbals de la 
comunicació; gèneres discursius de l’àmbit social i educatiu 
2.1 Estratègies de detecció i ús d’ un llenguatge verbal i icònic no 
discriminatori 

TEMPS ERA TEMPS  CE10, CE11 3-LLENGUA I LITERATURA 

3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris temàtics de les obres 
literàries i les seues característiques. 
Relació de les obres amb altres disciplines artístiques, a partir dels 
temes tòpics i llenguatges. 
3.2 Lectura expressiva, dramatització i recitat de textos literaris 
Temes, gèneres i subgèneres, metallenguatge específic, estructura i 
estil, en la comunicació de l’experiència lectora. 

LA CUINA DE L’ESCRIPTURA 
CE4, CE6, CE7, CE10, 
CE11 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.4 Planificació, assaig, producció i revisió de textos orals i 
multimodals. 
2.4 Trets discursius i lingüístics de l’oralitat formal. 
2.4 Estratègies d’ expressió oral: interpretació i ús d’elements de la 
comunicació no verbal 

TARANNÀ 
CE1, CE4, CE6, CE7, 
CE8, CE10 

1- LLENGUA I ÚS 
1.1 Prejudicis i estereotips lingüístics. 1.1 Actituds lingüístiques i 
assertivitat. 



 

 

1.1 Fenòmens de contacte de llengües: bilingüisme, plurilingüisme. 
Diglòssia. Drets lingüístics. Normalització lingüística. Sostenibilitat 
lingüística. 

DE LLETRA CE6, CE12 
2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.3 Correcció lingüística i revisió ortotipogràfica i gramatical dels 
textos. 
2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de consulta i de 
correctors, en suport analògic o digital. 
2.3 Formes gramaticals i funcions sintàctiques. 

VOLS DIR? CE6, CE12 
2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.3 Correcció lingüística i revisió ortotipogràfica i gramatical dels 
textos. 
2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de consulta i de 
correctors, en suport analògic o digital. 
2.3 Formes gramaticals i funcions sintàctiques. 

 

UNITAT TEMPORITZACIÓ ESPAIS D’APRENENTATGE MATERIALS I RECURSOS ACTIVITATS I INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

Lliçó 1 15 sessions Aula Llibre de text. 
Recursos penjats a Aules. 
Ordinador i projector. 

Coneixements teòrics: 
Qüestionaris/Prova escrita. 
Activitats diàries: Registre. 
Produccions escrites: 
Rúbrica. 
Ús de la llengua: Registre 

 

  NIVELL/ETAPA: 1r BAT 

Matèria/assignatura: VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA TRIMESTRE: PRIMER 

LLIÇÓ 2: APARTATS 
COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES 

BLOCS SUBBLOCS 

QUÈ EN SAPS?  
CE3, CE4, CE5, CE7, 
CE8, CE9, CE10, CE11 
 

 
3- LLENGUA I 
LITERATURA 

3.1 Experiència personal, lectora i cultural i vincles entre l’obra llegida i 
aspectes de l’actualitat i altres manifestacions literàries o artístiques. 

 

PARLEM-NE 
CE2, CE3, CE5, CE7, 
CE8, CE9 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.4 Planificació, assaig, producció i revisió de textos orals i multimodals. 
2.4 Trets discursius i lingüístics de l’oralitat formal. 
2.4 Estratègies d’ expressió oral: interpretació i ús d’ elements de la 
comunicació no verbal 
2.6 Estratègies del procés d’expressió escrita i multimodal: planificació, 
textualització, revisió i correcció/edició. 



 

 

TEMPS ERA TEMPS  CE10, CE11 
3-LLENGUA I 
LITERATURA 

3.2 Lectura guiada d’obres rellevants de la literatura catalana i espanyola, 
des de l’Edat Mitjana fins al segle XIX. 
3.2 Els gèneres, els tòpics i els itineraris temàtics de les obres literàries i 
les seues característiques. Informació biogràfica de les autores i dels 
autors de la tradició literària, vinculada a les obres i al context. 
3.2 Estratègies d’interpretació de les obres literàries des del context 
sociohistòric i cultural en què estan inscrites. 
3.2 Relació de les obres amb altres disciplines artístiques, a partir dels 
temes tòpics i llenguatges. 
3.2 Interpretació argumentada dels valors culturals, estètics i de gènere 
de textos i obres. Lectura amb perspectiva de gènere. 
3.2 Manifestacions artístiques que representen continguts o recreacions 
d’obres literàries. 
3.2 Lectura expressiva, dramatització i recitat de textos literaris 
3.2 Temes, gèneres i subgèneres, metallenguatge específic, estructura i 
estil, en la comunicació de l’experiència lectora. 

LA CUINA DE L’ESCRIPTURA 
CE4, CE6, CE7, CE10, 
CE11 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.5 Estratègies de lectura profunda o interpretativa i crítica de textos 
literaris i no literaris en entorns digitals i analògics 
2.5 Valoració de la forma i del contingut del text. 
2.6 Estratègies del procés d’expressió escrita i multimodal: planificació, 
textualització, revisió i correcció/edició. 
2.4 Estratègies d’ expressió oral: interpretació i ús d’ elements de la 
comunicació no verbal 
2.4 Interaccions orals en situacions comunicatives de caràcter formal i 
informal. Prendre i cedir la paraula. 

TARANNÀ 
CE1, CE4, CE6, CE7, 
CE8, CE10 

1- LLENGUA I ÚS 

1.1 Situació actual de les llengües al món.1.1 Prejudicis i estereotips 
lingüístics. 1.1 Actituds lingüístiques i assertivitat. 
1.1 Fenòmens de contacte de llengües: bilingüisme, plurilingüisme. 
Diglòssia. Drets lingüístics. Normalització lingüística. Sostenibilitat 
lingüística. 

DE LLETRA CE6, CE12 
2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.3 Correcció lingüística i revisió ortotipogràfica i gramatical dels textos. 
2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de consulta i de correctors, en 
suport analògic o digital. 
2.3 Formes gramaticals i funcions sintàctiques. 

VOLS DIR? CE6, CE12 
2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.3 Ús de fonts terminològiques, manuals de consulta i de correctors, en 
suport analògic o digital. 
 

 



 

 

UNITAT TEMPORITZACIÓ ESPAIS D’APRENENTATGE MATERIALS I RECURSOS ACTIVITATS I INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

Lliçó 2 15 sessions Aula Llibre de text. 
Recursos penjats a Aules. 
Ordinador i projector. 

Coneixements teòrics: 
Qüestionaris/Prova escrita. 
Activitats diàries: Registre. 
Produccions escrites: 
Rúbrica. 
Ús de la llengua: Registre 
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6. SITUACIONS D’APRENENTATGE 

Les competències lingüístiques són bàsiques per a la formació d’individus socialment compromesos, res- 

pectuosos i resolutius en l’àmbit personal, social, educatiu i professional. Per tal d’aconseguir el domini 

d’aquestes competències, les situacions d’aprenentatge són una estratègia pedagògica i didàctica espe- 

cialment indicada, en tant que faciliten un aprenentatge conscient, significatiu, contextualitzat i pròxim a 

l’alumnat. 

Les situacions d’aprenentatge s’han de planificar tenint en compte la diversitat, facilitant, a partir del dis- 

seny universal, que cap barrera física, cognitiva, sensorial o emocional coarte la participació i l’aprenentat- 

ge a cap alumne. I han d’estar obertes a la comunitat educativa i a l’entorn del centre educatiu, perquè han 

de transcendir l’entorn educatiu formal. Així com també han de tindre en compte la diversitat lingüística i 

multicultural de l’alumnat i convertir-la en una oportunitat d’aprenentatge. 

L’objectiu de les situacions d’aprenentatge és dotar l’alumnat de ferramentes per a desenvolupar estratègies 

que siguen útils més enllà de l’àmbit escolar. Amb aquesta finalitat, caldrà dissenyar situacions exigents, 

però assolibles, que suposen un repte i on l’error siga una part natural i necessària de l’aprenentatge. 

Els alumnes construiran el seu aprenentatge mentre reflexionen, de manera progressivament autònoma 

i amb textos cada vegada més complexos, sobre les estructures comunicatives, els coneixements lingüís- 

tics, els usos convencionals, les estratègies, les actituds i els sentiments implicats en les tasques lectores, 

escriptores, d’interacció o de mediació. 

Les situacions d’aprenentatge s’han de dissenyar sobre un problema real, connectat amb l’entorn, 

experiències i interessos dels alumnes, que facilite solucions creatives i col·lectives, que fomente la 

curiositat i l’acceptació positiva de la diversitat lingüística, cultural i humana de l’entorn i general, a més de 

la consciència dels usos discriminatoris i sexistes del llenguatge. 

És fonamental que les situacions d’aprenentatge interrelacionen diverses competències lingüístiques es- 

pecífiques de la matèria i competències de les diverses àrees, com es trobarà els alumnes en els reptes 

que els depararà el futur. 

En aquest sentit, el projecte lingüístic de centre marcarà, entre altres aspectes, els acords metodològics, 

d’organització i de suport relacionats amb l’ús i ensenyament de les llengües, i també indicarà en quina 

llengua s’imparteixen determinades àrees o matèries per a poder planificar situacions d’aprenentatge 

interdisciplinàries. 

A més, es promouran el treball individual, la interacció, la col·laboració i la cooperació entre iguals, amb 

metodologies actives, per tal que els alumnes participen prenent decisions sobre els objectius, la planifi- 

cació del procés i de l’avaluació. Sense oblidar la gestió d’emocions en un entorns de confiança, seguretat 

afectiva, empatia, cooperació emocional i mediació. 

Les activitats de lectura i de literatura es dissenyaran tenint en compte el pla de foment lector del centre 

i l’ús de les biblioteques d’aula, de centre, municipal o virtuals i han d’anar encaminades a promoure el 

foment de la lectura i a la millora de la competència lectora, combinant els diferents objectius: llegir per a 

aprendre i llegir per plaer. 

Pel que fa a l’ensenyament de llengua i literatura, en batxillerat les situacions d’aprenentatge han d’ampliar-

se cap a àmbits acadèmics, professionals, dels mitjans de comunicació i de l’espai literari. Quan acabe 

aquesta etapa, l’alumnat ha de ser capaç de resoldre situacions comunicatives de manera autònoma, 

adequada, eficaç i ètica en: 
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A) Context personal: experiències personals de l’alumnat i que impliquen l’expressió de sentiments, 

vivències, opinions i fets en un clima de confiança, respecte, escolta, afectivitat, empatia, coope- 

ració i mediació. Incidiran en les vivències per donar pas als aspectes formals (forma, planificació, 

acció i retroacció), i s’utilitzaran, per a fer-ho, diferents suports (físics i digitals). 

B) Context social: situacions que promoguen la cooperació i la participació de l’alumnat, tant en la 

vida del centre com en el seu entorn local: la resolució pacífica dels conflictes per mitjà del 

llenguatge; el desenvolupament de sentiments d’empatia i compassió; els desequilibris entre les 

llengües oficials; els beneficis del plurilingüisme per al desenvolupament personal i social, etc., 

des del compromís cívic i ciutadà. 

C) Mitjans de comunicació: situacions que afavorisquen la recepció crítica i conscient de la informa- 

ció; la recerca en fonts fiables; així com la publicació de textos propis. 

D) Context acadèmic: les situacions han de propiciar que l’alumnat empre la llengua per a vehicular 

els diferents coneixements que estableix el currículum, mitjançat els processos de definir, des- 

criure, enunciar, explicar, demostrar, aplicar i practicar, amb una actitud activa, crítica i reflexiva, 

que li permeta continuar aprenent al llarg de la vida. 

E) Context professional: es propiciaran situacions vinculades al món laboral, als usos lingüístics i 

gèneres discursius d’aquest àmbit: entrevistes de treball, currículums, campanyes publicitàries, 

sempre respectant els usos ètics del llenguatge. 

F) Context literari: les situacions d’aprenentatge han de tenir en compte tant l’àmbit personal, la 

lectura autònoma; com l’acadèmic, la lectura guiada; com el social, el circuit literari. En aquest 

sentit s’afavoriran activitats de lectura individual i compartida, amb itineraris de lectura, tertúlies 

literàries, dramatitzacions, etc., i de creació de textos literaris, que es poder compartir o exposar 

públicament. 
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7. RECURSOS 

El projecte Via oberta emprat en 1r de Batxillerat ofereix els següents recursos: 

• Models d’exàmens per unitats didàctiques 

• Models de proves PAU 

• Autoavaluació per als alumnes 

• Material d’àudio i audiovisual 

• Enllaços a webs amb recursos lingüístics i literaris i activitats de reforç i ampliació 

• Fer via: manuals de suport per a l’alumnat nouvingut i de reforç 
 
 

8. AVALUACIÓ 

La LOMLOE proposa una avaluació contínua, formativa, integradora, diferenciada i per competències, que 

ha de tindre com a objectiu la consecució dels objectius generals de l’etapa i les competències claus pre- 

vistes al Perfil d’eixida. 

L’avaluació continua entén l’avaluació com un procés i no una fita. Fer un seguiment constant del ritme i 

els avanços de cada alumne i del grup permet intervindre, corregir i millorar el procés de formació, adop- 

tant les mesures de reforç o adaptacions pertinents. 

L’avaluació formativa va estretament lligada a l’avaluació contínua. L’observació atenta del procés d’apre- 

nentatge és fonamental per detectar les dificultats i millorar els processos d’aprenentatge i ensenyament. 

Una de les ferramentes més adequades per desencadenar les habilitats cognitives de l’alumnat és l’autoa- 

valuació. Amb aquesta finalitat, a cada unitat didàctica, el projecte Via ESO inclou una autoavaluació com 

a activitats de tancament. 

L’avaluació integradora permet anar més enllà de les competències específiques de la matèria. L’avaluació 

es planteja com a eina transversal, de totes les matèries, i que integra també totes les competències clau. 

L’avaluació diferenciada ha de tindre en compte la diversitat i avaluar a partir dels criteris establerts a les 

adaptacions curriculars. L’enfocament s’ha de centrar en la millora del procés d’aprenentatge segons les 

característiques individuals. 

L’avaluació per competències implica adquirir els sabers bàsics, és a dir, els coneixements, destreses i 

actituds que de forma conjunta permeten assolir les competències que cal mobilitzar per enfrontar-se i 

resoldre amb èxit una situació d’aprenentatge. 

Respecte a les situacions d’avaluació, qualsevol expressió del coneixement de l’alumnat és avaluable, és a 

dir, les mateixes situacions d’aprenentatge ens aportaran les dades que faciliten un adequat seguiment del 

procés d’ensenyament-aprenentatge. Per això, el paper de l’avaluació és essencial i haurà d’estar present 

en tota situació d’aprenentatge, en què destacarà la seua dimensió formativa i formadora i tindrà especial 

rellevància l’autoavaluació i la coavaluació. 
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a. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

Els criteris d’avaluació, juntament amb els sabers bàsics, són la base per al disseny de situacions d’apre- 

nentatge i el procediment i instruments d’avaluació que calen per a avaluar l’adquisició de cada compe- 

tència específica. El Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el 

currículum de Batxillerat estableix quins són els nivells mínims al final de cadascun dels dos cursos de 

batxillerat. 
 

1r curs de batxillerat 

CE1 Competència multilingüe i intercultural 

1.1. Analitzar i categoritzar la diversitat lingüística d’Espanya i del món, i de les dues llengües oficials de la 
Comunitat Valenciana, usant nocions de sociolingüística. 

1.2. Valorar la importància del coneixement i ús del valencià com a llengua pròpia del territori i fer-ne un ús 
efectiu en les diferents situacions comunicatives de l’àmbit personal, social i educatiu. 

1.3. Mostrar interés i respecte per les varietats lingüístiques, contrastant les seues característiques principals en 
diferents contextos d’ús i identificant expressions d’ús habitual i menys habitual. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i estereotips lingüístics a partir de l’observació de la diversitat lingüística 
de l’entorn, amb una actitud de respecte i valoració de la riquesa intercultural, plurilingüe i de diversitat 
dialectal. 

CE 2. Competència de comunicació ètica 

2.1 Identificar i rebutjar, de manera autònoma i reflexiva, els usos discriminatoris i manipuladors de la llengua, a 
partir de la reflexió i l’ anàlisi dels elements verbals i no verbals utilitzats en el discurs. 

2.2 Fer servir un llenguatge no discriminatori, no manipulatiu, veraç, honest, no agressiu i ètic en els diferents 
processos de producció discursiva, d’interacció i de mediació, en els àmbits 

personal, educatiu, social i professional. 

2.3 Fer servir estratègies per a la gestió dialogada de conflictes i l’ organització de tasques cooperatives en els 
àmbits personal, educatiu, social i professional. 

CE 3. Competència en comprensió oral 

3.1. Escoltar, interpretar i valorar, de manera pautada, textos orals i multimodals complexos de diferents àmbits, 
reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant la seua qualitat, la seva fiabilitat i la idoneïtat del canal 
utilitzat. 

3.2. Aplicar estratègies variades per anara interpretar el sentit global, l’estructura i la 

informació rellevant de textos orals i multimodals complexos analitzant la interacció entre els diferents codis. 

3.3. Extreure i interpretar informació dels textos orals i multimodals complexos, dels elements no verbals i 
prosòdics, identificar incongruències entre text i elements no verbals, valorar de manera crítica i raonada els 
continguts, el propòsit del text i la intenció de l’ emissor 

CE 4. Competència en comprensió escrita i multimodal 

4.1. Llegir, interpretar i valorar, de manera pautada, textos escrits i multimodals complexos, amb atenció 
preferent a textos acadèmics i dels mitjans de comunicació, avaluant la seua qualitat, fiabilitat i la idoneïtat del 
canal utilitzat. 

4.2. Aplicar estratègies en textos complexos per identificar el sentit global i la informació rellevant, l’estructura i 
la intenció de l’emissor, realitzant les inferències oportunes i amb diferents propòsits de lectura. 

4.3. Valorar, de manera guiada, la forma i el contingut dels textos, la intenció de l’ emissor i l’ eficàcia dels 
procediments comunicatius usats. 
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CE 5. Competència en expressió oral 

5.1. Produir discursos orals formals, de manera pautada, en diferents suports amb rigor, coherència, cohesió i 
adequació atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius. 

5.2. Planificar, assajar i avaluar, amb guia docent, discursos orals formals sobre temes d’ interès científic i 
cultural i de rellevància acadèmica i social assegurant la seua adequació a la situació comunicativa. 

5.3. Utilitzar durant el seu discurs oral, de manera eficaç, els elements prosòdics, recursos verbals i no verbals 
per captar i mantenir l’atenció del receptor. 

5.4. Realitzar produccions orals formals, estructurades i recolzades pels recursos audiovisuals pertinents, amb 
fluïdesa i utilitzant un llenguatge ric, no discriminatori i terminologia pròpia del tema. 

CE6. Competència en expressió escrita i multimodal 

6.1. Produir, de manera pautada, textos acadèmics escrits i multimodals que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, coherència, cohesió i correcció sobre temes curriculars o d’interés social i 
cultural. 

6.2. Utilitzar coneixements i estratègies, de forma puntualment guiada, per enriquir els textos, atenent aspectes 
discursius, lingüístics i d’ estil, amb precisió lèxica, incloent-hi la terminologia específica corresponent, i 
correcció ortogràfica i gramatical. 

6.3. Planificar, textualitzar, revisar i editar de manera recursiva durant el procés d’escriptura, utilitzant 
estratègies i recursos de consulta. 

CE7. Competència en interacció oral, escrita i multimodal 

7.1. Interactuar oralment, de manera fluïda imitjançant diversos suports, en contextos de l’àmbit personal, 
social, professional i acadèmic, fent servir, amb correcció, un llenguatge ric, no discriminatori i respectuós. 

7.2. Implicar-se activament amb actitud dialogant i d’escolta activa, amb un discurs ben fonamentat. 

7.3. Interactuar en textos escrits i multimodals de contextos de l’àmbit personal, social, professional i acadèmic, 
fent-ho amb coherència, cohesió, adequació i correcció. 

7.4. Demostrar empatia i respecte per les necessitats, idees i motivacions d’altres interlocutors, afegint 
argumentacions amb capacitat crítica. 

CE8. Competència en mediació oral, escrita i multimodal 

8.1. Mediar en situacions quotidianes de l’àmbit personal, social, professional i acadèmic comprenent els 
diferents punt de vista, resumint la informació essencial, i suggerint possibles vies d’actuació per a resoldre la 
situació. 

8.2. Interpretar, parafrasejar, resumir o traduir textos, conceptes i situacions no complexes, combinant el 
repertori lingüístic propi (L2-L2, L2-L1, L1-L2), amb iniciativa i creativitat. 

8.3. Transmetre oralment la idea, els punts principals de situacions comunicatives senzilles relatives a temes 
d’interés general, personal o d’actualitat, amb estructura clara i en una varietat estàndard. 

8.4. Transmetre per escrit la idea, els punts principals de situacions comunicatives senzilles relatives a temes 
d’interés general, personal o d’actualitat amb estructura clara i en una varietat estàndard. 

8.5. Seleccionar i utilitzar estratègies de simplificació, adaptació i reformulació de la llengua amb la finalitat que 
faciliten la comprensió, expressió oral i escrita de situacions comunicatives en les diferents llengües (L2-L2, L2- 
L1 I L1-L2), fent-ho amb recursos i suports analògics i/o digitals. 
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CE9 Competència de gestió de la informació 

9.1. Localitzar, seleccionar, interpretar i contrastar críticament informació procedent de diferents fonts avaluant- 
ne la fiabilitat i detectant-ne la intenció comunicativa i els possibles biaixos mediàtics o informacionals. 

9.2. Reelaborar de manera pertinent, creativa i ètica, la informació prèviament localitzada en diferents fonts, 
seleccionada, interpretada i contrastada; connectar-la amb experiències i coneixements previs; i organitzar-la 
amb adequació, coherència i cohesió. 

9.3. Comunicar la informació prèviament localitzada, seleccionada, interpretada, contrastada i reelaborada, 
de manera argumentada, ètica i creativa, usant diferents codis i adaptant el canal (oral, escrit o multimodal) al 
context. 

CE10. Lectura autònoma 

10.1. Llegir obres i textos de temàtiques, gèneres i funcions diferents i en formats multimodals, analògics i 
digitals tot seleccionant amb autonomia i criteris propis aquells que millor s’ajusten en cada moment vital als 
seus gustos, interessos i necessitats personals. 

10.2. Deixar constància del propi itinerari lector i cultural amb justificació dels criteris de selecció de les 
lectures, les formes d’accés i la interpretació dels contextos socioculturals literaris i les experiències lectores 
particulars acumulades. 

10.3. Compartir, amb acompanyament docent, les experiències de lectura en suports diversos i utilitzant el 
metallenguatge literari adequat, tot relacionant les obres llegides amb la pròpia experiència biogràfica, lectora i 
cultural, i amb altres tipus d’experiències artístiques i culturals. 

CE11 Competència literària 

11.1. Llegir, analitzar i interpretar obres literàries, a través de l’anàlisi dels elements interns i externs, de la seua 
relació amb la significació i el context sociohistòric, fent ús d’un metallenguatge apropiat. 

11.2. Expressar conclusions i valoracions crítiques sobre les obres des de l’Edat mitjana segle XIX, els seus 
components literaris, les característiques estilístiques i la relació contextual amb períodes estètics, a través de la 
recerca d’informació en fonts documentals fiables i diverses. 

11.3. Produir textos amb intenció literària, en suports orals, escrits, multimodals, individualment i col·lectiva 
partint de la identificació dels gèneres i dels tòpics literaris, i prenent models d’autors i d’autores rellevants. 

11.4. Crear, recrear i participar activament en actuacions d’intenció o contingut literari (recitals poètics, 
representacions teatrals, interpretació de textos musicats, exposicions artístiques, performances), partint de 
models que relacionen altres arts i fan valer el coneixement literari i el plaer cultural. 

CE12. Reflexió i consciència lingüístiques 

12.1 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant el metallenguatge adequat, sobre les formes lingüístiques 
presents en discursos orals, escrits i multimodals en contextos personals, socials, acadèmics i professionals, per 
comprendre’ls i per produir-los. 

12.2 Reflexionar de manera guiada, i utilitzant el metallenguatge adequat, sobre els usos discursius presents 
en discursos orals, escrits i multimodals en contextos personals, socials, acadèmics i professionals, per 
comprendre’ls i per produir-los. 

12.3 Formular generalitzacions i hipòtesis, de manera guiada, sobre aspectes del funcionament integrat de 
diverses llengües per al control de la competència plurilingüe, a partir de la manipulació, la comparació i la 
transformació d’enunciats fent servir diversos recursos de suport. 



 

 

8.2. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
 

En aquest sentit, és imprescindible dissenyar uns instruments d’avaluació adequats i variats que faciliten el seguiment 

per part del professorat, així com la reflexió i l’autoregulació de l’alumnat. Entre els instruments d’avaluació estarien: 

• els dossiers d’aprenentatge 

• les rúbriques 

• l’enregistrament i la revisió de les produccions discursives 

• les exposicions orals 

• els assajos escrits 

• les entrevistes 

• els debats 

En tot cas, les situacions d’avaluació hauran de promoure que l’alumnat expresse el seu coneixement utilitzant 

diferents vies: orals, escrites, gràfiques i audiovisuals. 

Finalment, respecte a l’avaluació sumativa, s’haurà de tindre sempre en compte l’accessibilitat en la presentació, els 

temps i els ritmes, i caldrà ajustar-se, en cada cas, a les característiques i necessitats de l’alumnat. 

 

8.3. APLICACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ PER A 1r I 2n DE BATXILLERAT 

 

 Proves escrites, treballs obligatoris, treballs i controls de lectura, comentaris de text....  90% 

 Participació i intervencions a classe, assistència i puntualitat, treballs voluntaris.... 10% 

 La nota global del curs es calcularà atenent els següents percentatges: 

1a aval: 30%    +   2a aval: 30%     +     3a aval. 40% 

 A més: 

o Les faltes d’expressió i ortografia es penalitzaran: -0,2 punts per falta fins un màxim de 2 punts 

o Es considerarà ABANDONAMENT D’ASSIGNATURA quan l’alumne haja acumulat un 20% de faltes no 

justificades del total de sessions de la matèria. En aquest cas, es perd el dret a l’avaluació contínua i 

l’alumne s’haurà d’examinar de tota la matèria a final de curs. 

 

9- SEGON DE BATXILLERAT. UNITATS DIDÀCTIQUES 

9.1. Organització de les unitats didàctiques  

Com que la LOMLOE no entrarà en vigor per a 2n de Batxillerat fins al curs 2023-2024, en el curs 2022-23 es manté 

la legislació anterior. És per això que continuem utilitzant el mateix llibre de text que els cursos anteriors. El llibre Nexe 2 

(Editorial Bromera) està dividit en sis unitats que desenvolupen equilibradament els continguts i els objectius per al curs. 

Cada unitat s’estructura en tres seccions bàsiques (Text i discurs, Gramàtica i Literatura), seguides d’un conjunt d’activitats 

d’autoavaluació. A més, el professorat, a través d’Aules, proporcionarà informació complementària pel que fa a l’apartat 

de literatura, ja que la prova PAU estableix uns continguts que no estan suficientment  desenvolupats en el llibre de text. 

 

Estructuració de cada secció en apartats bàsics: 

 Text i discurs 

 Comentari de text (teoria) 

 Propietats textuals (coherència, cohesió i adequació) 



 

  

 Tipologies textuals 

 Comentari de text (pràctica) 

 Sociolingüística 

 Gramàtica 

 Sintaxi 

 Morfologia 

 Semàntica 

 Fonètica i ortografia 

 Literatura 

 Context històric 

 Context literari 

 Textos literaris 

 

Els continguts, criteris d’avaluació i estàndard d’aprenentatge fixats per al segon curs de Batxillerat s’han agrupat 

en les sis unitats didàctiques que detallem a continuació.



 

  

Unitat 1 
Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar 

 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i activitats 

Anàlisi de les fronteres i 

interseccions entre oralitat i 

escriptura. 

Estudi, anàlisi i 

valoració crítica de la comunicació 

oral formal. 

Escolta, comprensió, 

interpretació, anàlisi i valoració 

crítica de textos orals. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les propietats 

textuals (adequació, coherència i 

cohesió) en la comprensió, 

interpretació, anàlisi i valoració 

crítica dels textos. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre el 

procés d’elaboració de l’oral. 

Aplicació dels recursos 

no verbals (entonació, dicció, 

control del ritme, les pauses). 

Aplicació de les 

estratègies d’expressió oral i 

recursos retòrics. 

1.1. Analitzar els 

elements de la situació 

comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no verbal 

de textos orals; relacionant tots els 

aspectes globals del discurs i 

interpretant-lo de manera crítica. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Consciència i expressió 

cultural. 

1.1.1. Analitza els 

elements de la situació 

comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no verbal 

de textos orals. 

1.1.3. Interpreta de 

manera crítica els aspectes globals 

del discurs de textos orals. 

Anàlisi i interpretació 

d’elements de la llengua oral (p. 8: 

activitats 1 i 2; p. 23: activitats 1-

6, 8 i 9). 

 

 

 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

Continguts Criteris 

d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Estudi i anàlisi dels 

elements bàsics dels textos 

escrits 

Aplicació dels 

coneixements sobre estratègies 

2.1. Descriure, 

amb el metallenguatge 

adequat, les propietats 

textuals de textos 

argumentatius escrits, 

2.1.1. Descriu, amb 

el metallenguatge adequat, les 

propietats textuals de textos. 

Anàlisi de textos 

atenent a les propietats 

textuals (p. 8: activitat 1; p. 9: 

activitat 2; p. 10: activitat 4; 

p. 11: activitat 6; p. 14: 



 

  

de comprensió lectora en la 

lectura, comprensió, 

interpretació, anàlisi i 

valoració crítica dels textos 

escrits. 

Avaluació crítica de 

les propietats d’un text, 

relacionant les característiques 

amb el sentit global i la intenció 

de l’autor. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en 

l’escriptura de textos 

argumentatius. 

Estudi de les 

propietats dels textos de 

l’àmbit professional i 

administratiu, i aplicació 

d’aquests coneixements a 

l’escriptura de textos. 

Aplicació de les 

normes de presentació de 

textos escrits: índex, 

organització del contingut, 

procediments de citació. 

analitzant els elements 

formals i de contingut, 

resumint el contingut i 

relacionant aquestes 

característiques expressives 

amb el sentit global del text. 

2.2. Escriure, amb 

adequació, coherència, 

cohesió i correcció, textos 

argumentatius, utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació de comunicació, 

aplicant-hi les estratègies del 

procés de producció escrita. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit d’iniciativa 

i emprenedoria. 

Consciència i 

expressió cultural. 

2.1.2. Analitza els 

elements formals i de 

contingut dels textos. 

2.2.1. Escriu, 

seguint les propietats textuals, 

textos argumentatius i 

expositius. 

2.2.2. Escriu textos 

argumentatius i expositius 

utilitzant estructures pròpies 

de la tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació comunicativa. 

2.2.3. Escriu textos 

argumentatius i expositius 

aplicant les estratègies del 

procés de producció escrita. 

activitats 8-15; p. 33-34: 

activitat 6). 

Anàlisi dels 

elements formals i de 

contingut de textos (p. 9: 

activitats 1 i 2; p. 10: 

activitats 3 i 4; p. 11: 

activitats 5 i 6; p. 14: 

activitats 8-15; p. 17: activitat 

1; p. 33-34: activitat 6). 

Escriptura de textos 

argumentatius, seguint les 

propietats textuals, utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació comunicativa, i 

aplicant les estratègies del 

procés de producció escrita 

(p. 13-14: activitats 8-15; p. 

15: activitats 1 i 2; p. 17: 

“Normativització i 

normalització”, activitat 2; 

“Expressió i reflexió crítica”, 

activitat 2; p. 33-34: activitat 

6; p. 34: activitat 1). 

Avaluació, 

autoavaluació i coavaluació del 

producte final i del procés 

d’elaboració d’un projecte per 

a millorar l’expressió escrita. 

Reflexió sobre la 

importància de la lectura i 

l’escriptura com a fonts 

d’informació i d’organització 

de l’aprenentatge. 

Foment de 

l’autoconeixement, del sentit 

crític, de l’autoconcepte 

positiu, de la proactivitat, 

perseverança i flexibilitat, de la 

responsabilitat i del pensament 

alternatiu, causal i 

conseqüencial. 

Foment del 

pensament de perspectiva. 

Lectura, comprensió, 

interpretació, anàlisi i 

valoració crítica de textos 

escrits expositius i 

argumentatius. 

Aplicació dels 

coneixements sobre propietats 

textuals en la comprensió, 

interpretació, anàlisi i 

   



 

  

valoració crítica dels textos 

expositius i argumentatius. 

Resum de textos 

expositius i argumentatius. 

Producció de textos 

escrits argumentatius. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

estratègies del procés de 

producció escrita (planificació, 

escriptura, avaluació i revisió) 

en l’escriptura de textos 

argumentatius. 

Aplicació de les 

normes ortogràfiques i 

gramaticals, i, en concret, del 

coneixement sobre les 

estructures sintàctiques, en la 

revisió i millora de les 

produccions escrites. 

Coneixement i ús 

d’un vocabulari formal i precís 

en les produccions escrites i 

reconeixement de la 

importància d’enriquir el 

repertori lèxic personal amb 

termes d’especialitat. 

Utilització, en els 

textos escrits, d’estructures 

sintàctiques complexes pròpies 

dels textos argumentatius per 

expressar relacions lògiques i 

jeràrquiques. 

   

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 
Estàndards 

d’aprenentatge 
Descriptors i activitats 

Reconeixement i 

explicació d’estructures 

sintàctiques simples i complexes, 

així com de les funcions 

sintàctiques que exerceixen les 

paraules i els grups de paraules. 

Explicació dels distints 

nivells de significat de paraules i 

expressions en el discurs oral i 

escrit, en funció de la intenció 

comunicativa (significat 

connotatiu i denotatiu). 

3.1. Identificar la 

tipologia i les funcions de les 

categories gramaticals no flexives 

per a usar correctament la llengua. 

3.3. Explicar els distints 

nivells de significat de les paraules 

o expressions del discurs oral o 

escrit, en funció de la intenció 

comunicativa del text en què 

apareixen, pera interpretar-lo 

adequadament. 

3.1.1. Identifica la 

tipologia i funcions de les 

categories gramaticals no flexives. 

3.3.1. Explica els 

distints nivells de significat de les 

paraules o expressions del discurs 

oral o escrit, en funció de la 

intenció comunicativa. 

Anàlisi de les categories 

gramaticals no flexives (p. 13: 

activitats 5; p. 19: activitat 1; p. 20: 

activitats 2-8; p. 25: activitats 1, 2, 

3 i 5). 

Distints nivells de 

significat en funció de la intenció 

comunicativa (p. 8: activitat 1; p. 9: 

activitat 1; p. 10: activitat 3; p. 11: 

activitats 5 i 6; p. 13: activitat 4; p. 

17: “Expressió i reflexió crítica”, 

activitat 1; p. 21: activitats 5, 6 i 8; 

p. 33-34: activitats 4 i 6). 



 

  

Anàlisi de la coherència, 

de l’adequació i de la cohesió 

textuals per mitjà de la descripció 

i l’explicació de diversos aspectes 

dels textos escrits. 

Aplicació del 

coneixement intertextual en la 

realització de l’anàlisi de textos de 

diferents gèneres i àmbits textuals. 

Identificació de la 

tipologia i funciona de categories 

gramaticals. 

3.4. Analitzar les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà del 

comentari pragmàtic de textos; 

aplicar els coneixements obtinguts 

per a millorar l’expressió oral i 

escrita. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

3.4.1. Analitza les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà del 

comentari pragmàtic de textos. 

3.4.2. Elabora textos 

aplicant els coneixements 

obtinguts en l’anàlisi de les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per a millorar 

l’expressió oral i escrita. 

Comentari pragmàtic de 

textos (p. 9: activitats 1 i 2; p.10: 

activitats 3 i 4; p. 11: activitats 5 i 

6; p. 14: activitats 8-15; p. 15: 

activitat 1; p. 33-34: activitat 6). 

Redacció de textos (p. 

14: activitats 8-15; p. 15: activitats 

1 i 2; p. 17: “Normativització i 

normalització, activitat 2; 

“Expressió i reflexió crítica”, 

activitat 2; p. 33-34: activitat 6; p. 

34: activitat 1). 

 

Bloc IV. Educació literària. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 
Estàndards 

d’aprenentatge 
Descriptors i 

activitats 

Anàlisi i interpretació 

crítica de la literatura del segle XX i 

de l’actualitat a partir d’obres 

narratives, dramàtiques i 

didàctiques, en prosa. Temes, 

personatges i tòpics universals. 

La literatura en el context 

històric, social i cultural del segle 

XX i l’actualitat. 

El modernisme: la 

poesia, la novel·la, el teatre. 

El noucentisme: la 

poesia, la problemàtica de la 

novel·la, el teatre. 

4.1. Reconéixer 

l’evolució diacrònica i cultural de 

les tendències, autors i obres dels 

grans moviments literaris del segle 

XX analitzant críticament textos 

narratius, dramàtics i didàctics, en 

prosa. 

4.1.2. Reconeix 

l’evolució diacrònica i cultural de 

les tendències, autors i obres dels 

grans moviments literaris del segle 

XX analitzant críticament textos 

narratius. 

4.1.3. Reconeix 

l’evolució diacrònica i cultural de 

les tendències, autors i obres dels 

grans moviments literaris del segle 

XX analitzant críticament textos 

dramàtics. 

4.1.4. Reconeix 

l’evolució diacrònica i cultural de 

les tendències, autors i obres dels 

grans moviments literaris del segle 

XX analitzant críticament textos 

didàctics. 

Activitats de context 

històric, cultural i literari (p. 33: 

activitats 1-4). 

Anàlisi i interpretació 

d’obres completes o fragments 

tenint en compte la vinculació del 

text al context social, cultural i 

històric; el reconeixement de les 

característiques del gènere literari 

aplicades al text; l’anàlisi de la 

forma i el contingut, el llenguatge 

literari i la intenció de l’autor; el 

tractament evolutiu de temes i 

tòpics, i la relació amb altres 

disciplines. 

4.2. Interpretar, 

mitjançant el comentari literari, 

obres completes o fragments de la 

literatura del segle XX, justificant 

la vinculació del text amb el seu 

context, la seua pertinença a un 

gènere literari determinat; 

analitzant la forma i el contingut; 

descobrint la intenció de l’autor, i 

reconeixent l’evolució de temes i 

tòpics en relació amb altres 

disciplines; expressar raonadament 

les conclusions extretes per mitjà 

de l’elaboració de textos. 

4.2.1. Justifica la 

vinculació del text al context, la 

pertinença a un gènere literari 

determinat en obres completes o 

fragments. 

4.2.2. Analitza la forma i 

el contingut. 

4.2.3. Descobreix la 

intenció de l’autor. 

4.2.4. Reconeix 

l’evolució de temes i tòpics en 

relació amb altres disciplines. 

Comentari de textos 

literaris (p. 9: activitats 1 i 2; p. 

10: activitats 3 i 4; p. 11: 

activitats 5 i 6; p. 33-34: 

activitats 5 i 6; p. 34: activitat 1). 



 

  

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Competències socials i 

cíviques. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

Consciència i expressió 

cultural. 

4.2.5. Expressa 

raonadament les conclusions 

extretes. 



 

  

Unitat 2 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 
Estàndards 

d’aprenentatge 
Descriptors i activitats 

Anàlisi de les fronteres i 

interseccions entre oralitat i 

escriptura. 

Estudi, anàlisi i 

valoració crítica de la comunicació 

oral formal. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les propietats 

textuals en la comprensió, 

interpretació, anàlisi i valoració 

crítica dels textos orals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre les 

estratègies del procés d’elaboració 

de la presentació oral. 

Aplicació dels recursos 

no verbals. 

Avaluació, 

autoavaluació i coavaluació del 

procés, de l’aplicació de les 

estratègies i del producte final. 

1.1. Analitzar els 

elements de la situació 

comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no verbal 

de textos orals, utilitzant les 

estratègies de comprensió oral; 

relacionant tots els aspectes 

globals del discurs, interpretant-lo 

de manera crítica. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

1.1.1. Analitza els 

elements de la situació 

comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no verbal 

de textos orals. 

1.1.3. Interpreta de 

manera crítica els aspectes globals 

del discurs de textos orals. 

Anàlisi dels elements 

dels textos orals (p. 36: activitats 

1-3; p. 51: activitats 1-5; p. 53: 

activitats 1 i 4). 

Interpretació d’aspectes 

del discurs oral (p. 36: activitats 1 

i 3; p. 51: activitats 1-5). 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

Continguts Criteris 

d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Estudi i anàlisi 

dels elements bàsics dels 

textos escrits: funció 

comunicativa, estructura, 

marques lingüístiques, 

recursos verbals i no 

verbals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits 

sobre estratègies de 

comprensió lectora en la 

lectura, comprensió, 

interpretació, anàlisi i 

valoració crítica dels textos 

escrits. 

Avaluació crítica 

de les propietats d’un text, 

relacionant les 

2.1. Descriure, 

amb el metallenguatge 

adequat, les propietats 

textuals de textos 

expositius i 

argumentatius escrits, 

analitzant els elements 

formals i de contingut 

amb ajuda de guies i la 

reflexió dialogada, 

resumint el contingut i 

relacionant aquestes 

característiques 

expressives amb el sentit 

global del text. 

2.2. Escriure, 

respectant les propietats 

textuals, textos expositius 

2.1.1. Descriu, 

amb el metallenguatge 

adequat, les propietats 

textuals de textos 

expositius i argumentatius 

escrits. 

2.1.2. Analitza els 

elements formals i de 

contingut dels textos 

expositius i argumentatius 

escrits amb ajuda de guies i 

la reflexió dialogada. 

2.1.3. Resumeix el 

contingut de textos 

expositius i argumentatius 

escrits, relacionant les 

seues característiques 

Descripció de 

les propietats textuals (p. 

36: activitat 1; p. 37: 

activitat 2; p. 38: activitat 

4; p. 39: activitat 6; p. 42: 

activitats 8-16; p. 43: 

activitat 1; p. 45: 

activitats 1-4; p. 62: 

activitats 7 i 8). 

Anàlisi formal i 

de contingut de textos; 

resum, etc. (p. 37: 

activitats 1 i 2; p. 38: 

activitats 3 i 4; p. 39: 

activitats 5 i 6; p. 41: 

activitats 1-7; p. 42: 

activitats 8-16; p. 45: 

activitat 1; p. 53: activitat 



 

  

característiques amb el 

sentit global i la intenció de 

l’autor. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en 

l’escriptura de textos 

argumentatius. 

Estudi dels tipus 

d’arguments i dels recursos 

retòrics dels textos 

argumentatius, aplicació 

d’aquests coneixements a 

l’escriptura de textos. 

i argumentatius, utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació de comunicació, 

aplicant-hi les estratègies 

del procés de producció 

escrita. 

 

Competència 

en comunicació 

lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Competències 

socials i cíviques. 

Sentit 

d’iniciativa i 

emprenedoria. 

Consciència i 

expressió cultural. 

expressives amb el sentit 

global del text. 

2.2.1. Escriu, 

respectant les propietats 

textuals, textos expositius i 

argumentatius. 

2.2.2. Utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació de comunicació. 

2.2.3. Aplicant les 

estratègies del procés de 

producció escrita. 

6; p. 61: activitats 4-6; p. 

62: activitats 7; p. 62: 

activitat 1). 

Activitats de 

redacció de textos 

expositius o 

argumentatius (p. 42: 

activitats 8-16; p. 43: 

activitats 1 i 2; p. 45: “Les 

modalitats normatives”, 

activitat 1; “Expressió i 

reflexió crítica”, activitat 

2; p. 62: activitats 7 i 1). 

Estudi de les 

propietats textuals, i 

aplicació d’aquests 

coneixements a l’escriptura 

de textos. 

Ús autònom de 

processadors de textos en 

l’escriptura. 

Busca, localització 

i obtenció d’informació en 

diferents tipus de text i 

fonts documentals, 

valorant críticament i 

contrastant aquestes fonts. 

Ús de ferramentes 

digitals de busca de dades 

en línia (diccionaris, etc.). 

Avaluació, 

autoavaluació i coavaluació 

del producte final i del 

procés d’elaboració d’un 

projecte per a millorar 

l’expressió escrita. 

Reflexió sobre la 

importància de la lectura i 

l’escriptura com a fonts 

d’informació i 

   



 

  

d’organització de 

l’aprenentatge. 

Foment de 

l’autoconeixement, del 

sentit crític, de 

l’autoconcepte positiu, de 

la proactivitat, 

perseverança i flexibilitat, 

de la responsabilitat i del 

pensament alternatiu, 

causal i conseqüencial. 

Foment del 

pensament de perspectiva, 

de la solidaritat, tolerància, 

respecte i amabilitat. 

Ús de tècniques 

de redacció de textos 

expositius en suport paper 

o digital. 

Lectura, 

comprensió, interpretació, 

anàlisi i valoració crítica de 

textos escrits expositius i 

argumentatius. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en la 

comprensió, interpretació, 

anàlisi i valoració crítica 

dels textos. 

Resum de textos 

expositius i argumentatius. 

   

Producció de 

textos escrits 

argumentatius, seguint les 

propietats textuals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits 

sobre les estratègies del 

procés de producció escrita 

en l’escriptura de textos 

argumentatius. 

Aplicació de les 

normes ortogràfiques i 

gramaticals, i, en concret, 

del coneixement sobre les 

estructures sintàctiques, 

   



 

  

en la revisió i millora de les 

produccions escrites. 

Coneixement i ús 

d’un vocabulari formal i 

precís en les produccions 

escrites i reconeixement de 

la importància d’enriquir el 

repertori lèxic personal. 

Ús de fonts de 

consulta impreses i digitals 

com a suport per a la 

revisió ortogràfica, 

gramatical i lèxica. 

Reconeixement 

en la lectura i utilització en 

l’escriptura dels recursos 

retòrics propis dels textos 

argumentatius per a 

reforçar els arguments. 

Utilització, en els 

textos escrits, 

d’estructures sintàctiques 

complexes pròpies dels 

textos argumentatius per 

expressar relacions 

lògiques i jeràrquiques. 

   

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Reconeixement i 

explicació d’estructures 

sintàctiques complexes (oració 

composta: coordinada, 

juxtaposada, subordinada) i 

dels seus nexes, així com de les 

funcions sintàctiques que 

exerceixen les paraules i grups 

de paraules que les componen. 

Classificació de 

l’oració composta segons la 

naturalesa del predicat i segons 

l’actitud del parlant. 

Explicació dels distints 

nivells de significat de paraules 

3.2. Analitzar 

sintàcticament oracions 

compostes i classificar-les 

segons la naturalesa dels 

seus predicats i segons les 

seues modalitats oracionals, 

per a millorar la comprensió i 

expressar-se i redactar, amb 

correcció i propietat de 

forma oral i escrita. 

3.3. Explicar els 

distints nivells de significat de 

paraules o expressius, en 

funció de la intenció 

comunicativa del text en què 

3.2.1. Analitza 

sintàcticament oracions 

compostes i les classifica 

segons la naturalesa dels seus 

predicats per a millorar la 

comprensió i expressar-se, 

amb correcció i propietat, de 

forma oral i escrita. 

3.2.2. Analitza 

sintàcticament oracions 

compostes i les classifica 

segons les seues modalitats 

oracions per a millorar la 

comprensió i expressar-se, 

Activitats d’anàlisi 

sintàctica (p. 41: activitats 5-

7; p. 48: activitats 1-7). 

Activitats sobre 

lèxic: nivells de significat, 

vocabulari (p. 39: activitat 5; 

p. 41: activitats 1-4; p. 42: 

activitat 14; p. 49: activitats 

1-7; p. 61: activitats 1, 2 i 6; 

p. 62: activitat 1). 



 

  

i expressions, en funció de la 

intenció comunicativa 

(significat connotatiu i 

denotatiu). 

Anàlisi de les 

propietats textuals a través de 

la descripció i l’explicació dels 

aspectes, parts i el contingut de 

textos. 

Aplicació del 

coneixement intertextual en la 

realització de l’anàlisi de textos 

de diferents gèneres i àmbits 

textuals. 

apareixen, per a interpretar-

lo adequadament; fer un ús 

connotatiu o denotatiu de la 

llengua, de manera 

progressivament autònoma, 

per a enriquir el vocabulari 

actiu i millorar la producció 

de textos. 

amb correcció i propietat, de 

forma oral i escrita. 

3.3.1. Explica els 

distints nivells de significat de 

les paraules o expressius del 

discurs, en funció de la intenció 

comunicativa del text en què 

apareixen, per a interpretar-lo 

adequadament. 

3.3.2. Fa un ús 

connotatiu o denotatiu de la 

llengua, de manera 

progressivament autònoma, 

per a enriquir el vocabulari 

actiu i millorar la producció de 

textos. 

 3.4. Analitzar les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà del 

comentari pragmàtic de 

textos expositius i 

argumentatius, per a 

interpretar i valorar discursos 

orals i escrits; aplicar els 

coneixements obtinguts per 

a millorar l’expressió oral i 

escrita. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

Consciència i 

expressió cultural. 

3.4.1. Analitza les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà del 

comentari pragmàtic de textos 

expositius i argumentatius. 

3.4.2. Elabora textos 

aplicant els coneixements 

obtinguts en l’anàlisi de les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per a millorar 

l’expressió oral i escrita. 

Comentari 

pragmàtic de textos per a 

treballar les propietats 

textuals (p. 36: activitat 1; p. 

37: activitat 2; p. 38: activitat 

4; p. 40: activitat 6; p. 42: 

activitats 8-16; p. p. 62: 

activitats 7 i 1). 

Redacció de textos 

per tal de millorar l’aplicació 

de les propietats textuals i 

l’expressió escrita (p. 42: 

activitats 8-16; p. 43: 

activitats 1 i 2; p. 45: “Les 

modalitats normatives”, 

activitat 1; “Expressió i 

reflexió crítica”, activitat 2; p. 

62: activitats 7 i 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 



 

  

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Anàlisi i interpretació 

crítica de la literatura del segle 

XX a partir d’obres narratives i 

líriques, completes o en 

fragments, en prosa i en vers, 

d’autoria masculina i femenina. 

Les avantguardes. 

4.1. Reconéixer 

l’evolució diacrònica i 

cultural de les tendències, 

autors i obres dels grans 

moviments literaris del segle 

XX analitzant críticament 

textos lírics, narratius, en 

prosa i en vers, d’autoria 

masculina o femenina; fer 

treballs de síntesi, creatius i 

documentats, que presenten 

la literatura com un producte 

lligat al context històric i 

cultural, capaç d’acostar-nos 

a altres mons i pensaments. 

4.1.1. Reconeix 

l’evolució diacrònica i cultural 

de les tendències, autors i 

obres dels grans moviments 

literaris del segle XX analitzant 

críticament textos lírics 

d’autoria masculina o 

femenina. 

4.1.2. Reconeix 

l’evolució diacrònica i cultural 

de les tendències, autors i 

obres dels grans moviments 

literaris del segle XX analitzant 

críticament textos narratius, 

d’autoria masculina o 

femenina. 

Anàlisi de textos 

lírics (p. 61: activitats 4-6). 

Anàlisi de textos 

narratius (p. 62: activitat 7). 

Anàlisi i interpretació 

d’obres completes o fragments 

tenint en compte els aspectes 

següents: 

-Vinculació del text al 

context social, cultural i 

històric. 

-Reconeixement de 

les característiques del gènere 

literari aplicades al text. 

-Anàlisi de la forma i el 

contingut. El llenguatge literari. 

Intenció de l’autor. 

-Tractament evolutiu 

de temes i tòpics. Relació amb 

altres disciplines. 

 

4.2. Interpretar, 

utilitzant el comentari 

literari, obres completes o 

fragments de la literatura del 

segle XX a l’actualitat, 

justificant la vinculació del 

text amb el seu context, la 

seua pertinença a un gènere 

literari determinat; analitzant 

la forma i el contingut; 

descobrint la intenció de 

l’autor, i reconeixent 

l’evolució de temes i tòpics 

en relació amb altres 

disciplines; expressar 

raonadament les conclusions 

extretes per mitjà de 

l’elaboració de textos 

estructurats, orals o escrits. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Competències 

socials i cíviques. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

4.2.1. Justifica la 

vinculació del text al context, la 

pertinença a un gènere literari 

determinat en obres completes 

o fragments de la literatura del 

segle XX a l’actualitat. 

4.2.2. Analitza la 

forma i el contingut d’obres 

completes o fragments de la 

literatura del segle XX a 

l’actualitat. 

4.2.3. Descobreix la 

intenció de l’autor en obres 

completes o fragments de la 

literatura del segle XX a 

l’actualitat. 

4.2.4. Reconeix 

l’evolució de temes i tòpics en 

relació amb altres disciplines 

en obres completes o 

fragments de la literatura del 

segle XX a l’actualitat. 

4.2.5. Expressa 

raonadament les conclusions 

extretes per mitjà de 

l’elaboració de textos 

estructurats. 

Vinculació del text al 

context, característiques del 

gènere literari (p. 61: 

activitats 1-6; p. 62: activitats 

7 i 1). 

Anàlisi de la forma i 

el contingut de les obres (p. 

61: activitats 4-6; p. 62: 

activitats 7 i 1). 

Intenció de l’autor a 

les obres (p. 61: activitats 2, 5 

i 6; p. 62: activitats 7 i 1). 

Evolució de temes i 

tòpics (p. 61: activitats 1, 2, 3, 

5 i 6; p. 62: activitats 7 i 1). 

Redacció de 

comentaris literaris (p. 62: 

activitats 7 i 1). 



 

  

Consciència i 

expressió cultural. 

 

Unitat 3 
Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Anàlisi de les fronteres 

i interseccions entre oralitat i 

escriptura. 

Estudi, anàlisi i 

valoració crítica de la 

comunicació oral formal. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en la 

comprensió, interpretació, 

anàlisi i valoració crítica dels 

textos orals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre 

les estratègies del procés 

d’elaboració de la presentació 

oral. 

Aplicació dels 

recursos no verbals. 

Avaluació, 

autoavaluació i coavaluació del 

procés, de l’aplicació de les 

estratègies i del producte final. 

Coneixement dels 

estudis i professions vinculats 

als coneixements de l’àrea. 

1.1. Analitzar els 

elements de la situació 

comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no 

verbal de textos orals, 

utilitzant les estratègies de 

comprensió oral; relacionant 

tots els aspectes globals del 

discurs, interpretant-lo de 

manera crítica. 

1.1.1. Analitza els 

elements de la situació 

comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no 

verbal de textos orals. 

1.1.3. Interpreta de 

manera crítica els aspectes 

globals del discurs de textos 

orals. 

Anàlisi dels 

elements dels textos orals (p. 

64: activitats 1-3). 

Interpretació 

d’aspectes del discurs oral (p. 

64: activitats 1-3). 

 1.3. Buscar i 

seleccionar informació sobre 

els entorns laborals, 

professions i estudis vinculats 

als coneixements del nivell 

educatiu; analitzar els 

coneixements, habilitats i 

competències necessaris per 

a desenvolupar-los, i 

comparar-los amb les seues 

1.3.1. Busca i 

selecciona informació rellevant 

sobre els entorns laborals, 

professions i estudis vinculats 

als coneixements del nivell 

educatiu. 

1.3.2. Analitza els 

coneixements, habilitats i 

competències dels estudis i 

professions vinculats als 

Informació sobre 

entorns laborals, professions 

o estudis vinculats als 

coneixements del nivell 

educatiu; anàlisi i 

comparació de les habilitats i 

competències que 

requereixen vinculades als 

coneixements (p. 65: 

activitats 1 i 2; p. 66: activitat 



 

  

pròpies aptituds i interessos 

per a generar alternatives 

davant de la presa de 

decisions vocacional. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Competències 

socials i cíviques. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

coneixements del nivell 

educatiu. 

1.3.3. Compara les  

habilitats i competències que 

requereixen els estudis i 

professions vinculats als 

coneixements del nivell 

educatiu amb les seues pròpies 

aptituds i interessos per a 

generar alternatives davant de 

la presa de decisions 

vocacional. 

4; p. 67: activitat 6; p. 70: 

activitats 1, 3, 14, 15 i 16; p. 

71: activitats 1 i 2; p. 73: 

activitats 2-5). 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Estudi i anàlisi dels 

elements bàsics dels textos 

escrits: funció comunicativa, 

estructura, marques 

lingüístiques, recursos verbals i 

no verbals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre 

estratègies de comprensió 

lectora en la lectura, 

comprensió, interpretació, 

anàlisi i valoració crítica dels 

textos escrits. 

Avaluació crítica de les 

propietats d’un text, 

relacionant les característiques 

amb el sentit global i la intenció 

de l’autor. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en 

l’escriptura de textos 

argumentatius. 

Estudi dels tipus 

d’arguments i dels recursos 

retòrics dels textos 

argumentatius, aplicació 

2.1. Descriure, amb 

el metallenguatge adequat, 

les propietats textuals de 

textos expositius i 

argumentatius escrits, 

analitzant els elements 

formals i de contingut amb 

ajuda de guies i la reflexió 

dialogada, resumint el 

contingut i relacionant 

aquestes característiques 

expressives amb el sentit 

global del text. 

2.1.1. Descriu, amb el 

metallenguatge adequat, les 

propietats textuals de textos 

expositius i argumentatius 

escrits. 

2.1.2. Analitza els 

elements formals i de contingut 

dels textos expositius i 

argumentatius escrits amb 

ajuda de guies i la reflexió 

dialogada. 

2.1.3. Resumeix el 

contingut de textos expositius i 

argumentatius escrits, 

relacionant les seues 

característiques expressives 

amb el sentit global del text. 

Anàlisi de les 

propietats textuals (p. 64: 

activitat 1; p. 65: activitats 1 i 

2; p. 66: activitats 3 i 4; p. 67: 

activitats 5 i 6; p. 70: 

activitats 6-16; p. 76: activitat 

7). 

Activitats sobre el 

contingut i la forma de textos 

(p. 65: activitats 1 i 2; p. 66: 

activitats 3 i 4; p. 67: 

activitats 5 i 6; p. 70: 

activitats 6-16; p. 73: activitat 

1; p. 89: activitat 13). 



 

  

d’aquests coneixements a 

l’escriptura de textos. 

Estudi de les 

propietats textuals, i aplicació 

d’aquests coneixements a 

l’escriptura de textos. 

Ús autònom de 

processadors de textos en 

l’escriptura. 

Busca, localització i 

obtenció d’informació en 

diferents tipus de text i fonts 

documentals, valorant 

críticament i contrastant 

aquestes fonts. 

Ús de ferramentes 

digitals de busca de dades en 

línia (diccionaris, etc.). 

Avaluació, 

autoavaluació i coavaluació del 

producte final i del procés 

d’elaboració d’un projecte per 

a millorar l’expressió escrita. 

Reflexió sobre la 

importància de la lectura i 

l’escriptura com a fonts 

d’informació i d’organització de 

l’aprenentatge. 

2.2. Escriure, 

respectant les propietats 

textuals, textos expositius i 

argumentatius, utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació de comunicació, 

aplicant-hi les estratègies del 

procés de producció escrita. 

2.8. Realitzar 

projectes de treball 

individuals i en equips 

cooperatius, sobre temes del 

currículum o sobre temes 

socials, científics i culturals, 

buscant i seleccionant 

informació de manera 

contrastada 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

Consciència i 

expressió cultural. 

2.2.1. Escriu, 

respectant les propietats 

textuals, textos expositius i 

argumentatius. 

2.2.2. Utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació de comunicació. 

2.2.3. Aplicant les 

estratègies del procés de 

producció escrita. 

2.8.1. Realitza 

projectes de treball buscant i 

seleccionant informació a 

partir d’una estratègia de 

filtratge de manera 

contrastada; la registra de 

manera acurada o 

l’emmagatzema digitalment. 

Redacció de textos 

(p. 70: activitats 6-16; p. 71: 

activitats 1 i 2; p. 73, 

«Expressió i reflexió crítica», 

activitat 2; p. 90: activitat 1). 

Cerca i selecció 

d’informació sobre 

determinats temes d’interés 

(p. 73: activitats 3-6; p. 90: 

activitat 2). 

Foment de 

l’autoconeixement, del sentit 

crític, de l’autoconcepte 

positiu, de la proactivitat, 

perseverança i flexibilitat, de la 

responsabilitat i del pensament 

alternatiu, causal i 

conseqüencial. 

Foment del 

pensament de perspectiva, de 

la solidaritat, tolerància, 

respecte i amabilitat. 

Ús de tècniques de 

redacció de textos expositius 

en suport paper o digital. 

Lectura, comprensió, 

interpretació, anàlisi i valoració 

   



 

  

crítica de textos escrits 

expositius i argumentatius. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en la 

comprensió, interpretació, 

anàlisi i valoració crítica dels 

textos. 

Resum de textos 

expositius i argumentatius. 

Producció de textos 

escrits argumentatius, seguint 

les propietats textuals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre 

les estratègies del procés de 

producció escrita en 

l’escriptura de textos 

argumentatius. 

Aplicació de les 

normes ortogràfiques i 

gramaticals, i, en concret, del 

coneixement sobre les 

estructures sintàctiques, en la 

revisió i millora de les 

produccions escrites. 

Coneixement i ús d’un 

vocabulari formal i precís en les 

produccions escrites i 

reconeixement de la 

importància d’enriquir el 

repertori lèxic personal. 

Ús de fonts de 

consulta impreses i digitals com 

a suport per a la revisió 

ortogràfica, gramatical i lèxica. 

Reconeixement en la 

lectura i utilització en 

l’escriptura dels recursos 

retòrics propis dels textos 

argumentatius per a reforçar 

els arguments. 

   

Utilització, en els 

textos escrits, d’estructures 

sintàctiques complexes pròpies 

dels textos argumentatius per 

   



 

  

expressar relacions lògiques i 

jeràrquiques. 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Reconeixement i 

explicació d’estructures 

sintàctiques complexes (oració 

composta: coordinada, 

juxtaposada, subordinada) i 

dels seus nexes, així com de les 

funcions sintàctiques que 

exerceixen les paraules i grups 

de paraules que les componen. 

Classificació de 

l’oració composta segons la 

naturalesa del predicat i segons 

l’actitud del parlant. 

Explicació dels distints 

nivells de significat de paraules 

i expressions, en funció de la 

intenció comunicativa 

(significat connotatiu i 

denotatiu). 

3.2. Analitzar 

sintàcticament oracions 

compostes i classificar-les 

segons la naturalesa dels 

seus predicats i segons les 

seues modalitats oracionals, 

per a millorar la comprensió i 

expressar-se i redactar, amb 

correcció i propietat de 

forma oral i escrita. 

3.3. Explicar els 

distints nivells de significat de 

paraules o expressius, en 

funció de la intenció 

comunicativa del text en què 

apareixen, per a interpretar-

lo adequadament; fer un ús 

connotatiu o denotatiu de la 

llengua, de manera 

progressivament autònoma, 

per a enriquir el vocabulari 

actiu i millorar la producció 

de textos. 

3.2.1. Analitza 

sintàcticament oracions 

compostes i les classifica 

segons la naturalesa dels seus 

predicats per a millorar la 

comprensió i expressar-se, 

amb correcció i propietat, de 

forma oral i escrita. 

3.2.2. Analitza 

sintàcticament oracions 

compostes i les classifica 

segons les seues modalitats 

oracions per a millorar la 

comprensió i expressar-se, 

amb correcció i propietat, de 

forma oral i escrita. 

3.3.1. Explica els 

distints nivells de significat de 

les paraules o expressius del 

discurs, en funció de la intenció 

comunicativa del text en què 

apareixen, per a interpretar-lo 

adequadament. 

3.3.2. Fa un ús 

connotatiu o denotatiu de la 

llengua, de manera 

progressivament autònoma, 

per a enriquir el vocabulari 

actiu i millorar la producció de 

textos. 

Activitats d’anàlisi 

sintàctica i a l’entorn 

d’aspectes oracionals (p. 67: 

activitat 5; p. 69: activitats 4 i 

5; p. 75: activitats 1 i 2; p. 76: 

activitats 3-7). 

Activitats sobre lèxic 

(p. 69: activitats 1-3; p. 70: 

activitats 9 i 15; p. 77: 

activitats 1-7; p. 79: activitat 

2; p. 89: activitat 13; p. 90: 

activitat 1). 

Anàlisi de les 

propietats textuals a través de 

la descripció i l’explicació dels 

aspectes, parts i el contingut de 

textos. 

Aplicació del 

coneixement intertextual en la 

realització de l’anàlisi de textos 

3.4. Analitzar les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà del 

comentari pragmàtic de 

textos expositius i 

argumentatius, per a 

interpretar i valorar discursos 

orals i escrits; aplicar els 

coneixements obtinguts per 

3.4.1. Analitza les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà del 

comentari pragmàtic de textos 

expositius i argumentatius. 

3.4.2. Elabora textos 

aplicant els coneixements 

obtinguts en l’anàlisi de les 

propietats textuals i la 

Comentari 

pragmàtic i redacció de 

textos de textos per a l’anàlisi 

i el treball de les propietats 

textuals (p. 65: activitat 2; p. 

66: activitat 4; p. 67: activitat 

6; p. 70: activitats 6-16; p. 71: 

activitats 1 i 2; p. 73: 

«Expressió i reflexió crítica», 

activitat 2; p. 81: activitat 3; 



 

  

de diferents gèneres i àmbits 

textuals. 

a millorar l’expressió oral i 

escrita. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

intertextualitat per a millorar 

l’expressió oral i escrita. 

p. 89: activitat 13; p. 90: 

activitat 1). 

 

 

 

 

 

Bloc IV. Educació literària. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i activitats 

Anàlisi i interpretació 

crítica de la literatura del segle 

XX a partir d’obres narratives, 

completes o en fragments, en 

prosa, d’autoria masculina i 

femenina. 

La narrativa de la 

postguerra. 

4.1. Reconéixer 

l’evolució diacrònica i 

cultural de les tendències, 

autors i obres dels grans 

moviments literaris del segle 

XX analitzant críticament 

textos narratius, en prosa, 

d’autoria masculina o 

femenina; realitzar treballs 

de síntesi, creatius i 

documentats, que presenten 

la literatura com un producte 

lligat al seu context històric i 

cultural, capaç d’acostar-nos 

a altres mons i pensaments. 

4.1.2. Reconeix 

l’evolució diacrònica i cultural 

de les tendències, autors i 

obres dels grans moviments 

literaris del segle XX analitzant 

críticament textos narratius, 

d’autoria masculina o 

femenina. 

Anàlisi de fragments 

d’obres narratives (p. 89: 

activitat 13; p. 90: activitat 1). 

 

Unitat 4 

Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Anàlisi de les 

fronteres i interseccions entre 

oralitat i escriptura. 

1.1. Analitzar els 

elements de la situació 

comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no 

1.1.1. Analitza els 

elements de la situació 

comunicativa, les propietats 

Anàlisi dels 

elements dels textos orals (p. 

93: «Lectura en veu alta», 



 

  

Estudi, anàlisi i 

valoració crítica de la 

comunicació oral formal. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en la 

comprensió, interpretació, 

anàlisi i valoració crítica dels 

textos orals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre 

les estratègies del procés 

d’elaboració de la presentació 

oral. 

Aplicació dels 

recursos no verbals. 

Selecció dels 

arguments adequats a la 

defensa de la tesi. 

Avaluació, 

autoavaluació i coavaluació del 

procés, de l’aplicació de les 

estratègies i del producte final. 

Coneixement dels 

estudis i professions vinculats 

als coneixements de l’àrea. 

verbal de textos orals, 

utilitzant les estratègies de 

comprensió oral; relacionant 

tots els aspectes globals del 

discurs, interpretant-lo de 

manera crítica. 

1.2. Elaborar 

presentacions orals 

ajustades al propòsit, el 

contingut i la situació 

comunicativa. 

textuals i la informació no 

verbal de textos orals. 

1.1.3. Interpreta de 

manera crítica els aspectes 

globals del discurs de textos 

orals. 

1.2.1. Elabora 

presentacions orals ajustades 

al propòsit, al contingut i a la 

situació comunicativa. 

1.2.2. Elabora 

presentacions orals utilitzant el 

lèxic tècnic adequat. 

1.2.3. Elabora 

presentacions orals seguint les 

fases del procés d’elaboració 

de les exposicions orals. 

1.2.4. N’exposa el 

contingut utilitzant les 

estratègies i els recursos de 

l’expressió oral. 

activitats 1 i 2; p. 107: 

activitats 1-8). 

Interpretació 

d’aspectes del discurs oral (p. 

93: «Lectura en veu alta», 

activitats 1 i 2; p. 107: 

activitats 1-8). 

Expressió oral (p. 

115: activitat 10). 

Aplicació de les 

estratègies d’expressió oral i 

recursos retòrics propis del 

text argumentatiu. 

Utilització de 

connectors discursius que 

organitzen, relacionen i 

cohesionen el contingut i les 

parts del discurs. 

1.3. Buscar i 

seleccionar informació sobre 

els entorns laborals, 

professions i estudis 

vinculats als coneixements 

del nivell educatiu; analitzar 

els coneixements, habilitats i 

competències necessaris per 

a desenvolupar-los, i 

comparar-los amb les seues 

pròpies aptituds i interessos 

per a generar alternatives 

davant de la presa de 

decisions vocacional. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competències 

socials i cíviques. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

1.3.1. Busca i 

selecciona informació rellevant 

sobre els entorns laborals, 

professions i estudis vinculats 

als coneixements del nivell 

educatiu. 

1.3.2. Analitza els 

coneixements, habilitats i 

competències dels estudis i 

professions vinculats als 

coneixements del nivell 

educatiu. 

1.3.3. Compara les  

habilitats i competències que 

requereixen els estudis i 

professions vinculats als 

coneixements del nivell 

educatiu amb les seues pròpies 

aptituds i interessos per a 

generar alternatives davant de 

la presa de decisions 

vocacional. 

Informació sobre 

entorns laborals, professions 

o estudis vinculats als 

coneixements del nivell 

educatiu; anàlisi i 

comparació de les habilitats i 

competències que 

requereixen vinculades als 

coneixements (p. 93: 

«Comentari», activitats 1 i 2; 

p. 94: activitat 6; p. 98: 

activitats 8, 9 i 10; p. 101: 

activitats 1, 4 i 5; p. 114: 

activitats 5, 6 i 8; p. 116: 

activitats 2, 4 i 7). 



 

  

Consciència i 

expressió cultural. 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Estudi i anàlisi dels 

elements bàsics dels textos 

escrits: funció comunicativa, 

estructura, marques 

lingüístiques, recursos verbals i 

no verbals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre 

estratègies de comprensió 

lectora en la lectura, 

comprensió, interpretació, 

anàlisi i valoració crítica dels 

textos escrits. 

Avaluació crítica de les 

propietats d’un text, 

relacionant les característiques 

amb el sentit global i la intenció 

de l’autor. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en 

l’escriptura de textos 

argumentatius. 

Estudi dels tipus 

d’arguments i dels recursos 

retòrics dels textos 

argumentatius, aplicació 

d’aquests coneixements a 

l’escriptura de textos. 

2.1. Descriure, amb 

el metallenguatge adequat, 

les propietats textuals de 

textos expositius i 

argumentatius escrits, 

analitzant els elements 

formals i de contingut amb 

ajuda de guies i la reflexió 

dialogada, resumint el 

contingut i relacionant 

aquestes característiques 

expressives amb el sentit 

global del text. 

2.2. Escriure, 

respectant les propietats 

textuals, textos expositius i 

argumentatius, utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació de comunicació, 

aplicant-hi les estratègies del 

procés de producció escrita. 

2.1.1. Descriu, amb el 

metallenguatge adequat, les 

propietats textuals de textos 

expositius i argumentatius 

escrits. 

2.1.2. Analitza els 

elements formals i de 

contingut dels textos expositius 

i argumentatius escrits amb 

ajuda de guies i la reflexió 

dialogada. 

2.1.3. Resumeix el 

contingut de textos expositius i 

argumentatius escrits, 

relacionant les seues 

característiques expressives 

amb el sentit global del text. 

2.2.1. Escriu, 

respectant les propietats 

textuals, textos expositius i 

argumentatius. 

2.2.2. Utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació de comunicació. 

2.2.3. Aplicant les 

estratègies del procés de 

producció escrita. 

Anàlisi de les 

propietats textuals (p. 93: 

«Lectura en veu alta», 

activitat 1, «Comentari», 

activitat 2; p. 94: activitats 4 i 

6; p. 98: activitats 8-22; p. 99: 

activitat 1; p. 115: activitat 

9). 

Activitats sobre el 

contingut i la forma de textos 

(p. 93: «Comentari», 

activitats 1 i 2; p. 94: 

activitats 3-6; p. 97: activitats 

1-7; p. 98: activitats 8-22; p. 

99: activitat 1; p. 101: 

activitat 6; p. 115: activitat 9; 

p. 116: activitats 4 i 6). 

Redacció de textos 

(p. 98: activitats 8-22; p. 99: 

activitats 1 i 2; p. 101: 

activitat 7; p. 114: activitat 5; 

p. 115: activitat 9; p. 116: 

activitats 2, 5 i 7). 

Estudi de les 

propietats textuals, i aplicació 

d’aquests coneixements a 

l’escriptura de textos. 

2.5. Realitzar 

projectes d’investigació 

acadèmica amb sentit crític i 

creativitat, sobre temes del 

currículum o de l’actualitat, 

2.5.1. Realitza 

projectes d’investigació 

acadèmica amb sentit crític i 

creativitat, sobre temes del 

currículum, el producte final 

Projectes 

d’investigació sobre temes 

d’interés, amb la redacció 

d’un text escrit com a 

resultat final (p. 101: 



 

  

Ús autònom de 

processadors de textos en 

l’escriptura. 

Realització de 

projectes d’investigació 

acadèmica. 

Busca, localització i 

obtenció d’informació en 

diferents tipus de text i fonts 

documentals, valorant 

críticament i contrastant 

aquestes fonts. 

Ús de ferramentes 

digitals de busca de dades en 

línia (diccionaris, etc.). 

Avaluació, 

autoavaluació i coavaluació del 

producte final i del procés 

d’elaboració d’un projecte per 

a millorar l’expressió escrita. 

Reflexió sobre la 

importància de la lectura i 

l’escriptura com a fonts 

d’informació i d’organització 

de l’aprenentatge. 

el producte final del qual siga 

un text escrit argumentatiu. 

2.8. Realitzar 

projectes de treball 

individuals i en equips 

cooperatius, sobre temes del 

currículum o sobre temes 

socials, científics i culturals, 

buscant i seleccionant 

informació de manera 

contrastada. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

del qual siga un text escrit 

argumentatiu. 

2.5.2. Realitza 

projectes d’investigació 

acadèmica seguint les fases del 

procés d’elaboració d’un 

projecte. 

2.5.3. Escriu, com a 

producte final d’un projecte 

d’investigació, un text 

argumentatiu utilitzant un lèxic 

precís i especialitzat, 

contrastant la informació. 

2.8.1. Realitza 

projectes de treball buscant i 

seleccionant informació a 

partir d’una estratègia de 

filtratge de manera 

contrastada; la registra de 

manera acurada o 

l’emmagatzema digitalment. 

activitats 1-7; p. 116: activitat 

7). 

Cerca i selecció 

d’informació sobre 

determinats temes d’interés 

(p. 101: activitats 3, 4 i 7; p. 

114: activitats1-8; p. 116: 

activitats 2, 3, 4 i 7). 

Foment de 

l’autoconeixement, del sentit 

crític, de l’autoconcepte 

positiu, de la proactivitat, 

perseverança i flexibilitat, de la 

responsabilitat i del pensament 

alternatiu, causal i 

conseqüencial. 

Foment del 

pensament de perspectiva, de 

la solidaritat, tolerància, 

respecte i amabilitat. 

Ús de tècniques de 

redacció de textos expositius 

en suport paper o digital. 

Lectura, comprensió, 

interpretació, anàlisi i valoració 

crítica de textos escrits 

expositius i argumentatius. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en la 

comprensió, interpretació, 

   



 

  

anàlisi i valoració crítica dels 

textos. 

Resum de textos 

expositius i argumentatius. 

Producció de textos 

escrits argumentatius, seguint 

les propietats textuals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre 

les estratègies del procés de 

producció escrita en 

l’escriptura de textos 

argumentatius. 

Aplicació de les 

normes ortogràfiques i 

gramaticals, i, en concret, del 

coneixement sobre les 

estructures sintàctiques, en la 

revisió i millora de les 

produccions escrites. 

Coneixement i ús d’un 

vocabulari formal i precís en les 

produccions escrites i 

reconeixement de la 

importància d’enriquir el 

repertori lèxic personal. 

Ús de fonts de 

consulta impreses i digitals 

com a suport per a la revisió 

ortogràfica, gramatical i lèxica. 

Reconeixement en la 

lectura i utilització en 

l’escriptura dels recursos 

retòrics propis dels textos 

argumentatius per a reforçar 

els arguments. 

   

Utilització, en els 

textos escrits, d’estructures 

sintàctiques complexes pròpies 

dels textos argumentatius per 

expressar relacions lògiques i 

jeràrquiques. 

Realització de 

projectes d’investigació 

acadèmica sobre temes del 

currículum, amb especial 

   



 

  

incidència en els temes, obres i 

autors literaris. 

 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Reconeixement i 

explicació d’estructures 

sintàctiques complexes (oració 

composta: coordinada, 

juxtaposada, subordinada) i 

dels seus nexes, així com de les 

funcions sintàctiques que 

exerceixen les paraules i grups 

de paraules que les componen. 

Classificació de 

l’oració composta segons la 

naturalesa del predicat i segons 

l’actitud del parlant. 

Explicació dels distints 

nivells de significat de paraules 

i expressions, en funció de la 

intenció comunicativa 

(significat connotatiu i 

denotatiu). 

Anàlisi de les 

propietats textuals a través de 

la descripció i l’explicació dels 

aspectes, parts i el contingut de 

textos. 

Aplicació del 

coneixement intertextual en la 

realització de l’anàlisi de textos 

de diferents gèneres i àmbits 

textuals. 

3.2. Analitzar 

sintàcticament oracions 

compostes i classificar-les 

segons la naturalesa dels 

seus predicats i segons les 

seues modalitats oracionals, 

per a millorar la comprensió i 

expressar-se i redactar, amb 

correcció i propietat de 

forma oral i escrita. 

3.3. Explicar els 

distints nivells de significat de 

paraules o expressius, en 

funció de la intenció 

comunicativa del text en què 

apareixen, per a interpretar-

lo adequadament; fer un ús 

connotatiu o denotatiu de la 

llengua, de manera 

progressivament autònoma, 

per a enriquir el vocabulari 

actiu i millorar la producció 

de textos. 

3.2.1. Analitza 

sintàcticament oracions 

compostes i les classifica 

segons la naturalesa dels seus 

predicats per a millorar la 

comprensió i expressar-se, 

amb correcció i propietat, de 

forma oral i escrita. 

3.2.2. Analitza 

sintàcticament oracions 

compostes i les classifica 

segons les seues modalitats 

oracions per a millorar la 

comprensió i expressar-se, 

amb correcció i propietat, de 

forma oral i escrita. 

3.3.1. Explica els 

distints nivells de significat de 

les paraules o expressius del 

discurs, en funció de la intenció 

comunicativa del text en què 

apareixen, per a interpretar-lo 

adequadament. 

3.3.2. Fa un ús 

connotatiu o denotatiu de la 

llengua, de manera 

progressivament autònoma, 

per a enriquir el vocabulari 

actiu i millorar la producció de 

textos. 

Anàlisi sintàctica (p. 

97: activitats 5-7; p. 104: 

activitats 1-9). 

Activitats sobre lèxic 

(p. 94: activitat 5; p. 97: 

activitats 1-4; p. 101: 

activitats 1, 4, 5 i 6; p. 105: 

activitats 1-7; p. 114: activitat 

2; p. 116: activitat 4). 

 

 



 

  

 3.4. Analitzar les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà del 

comentari pragmàtic de 

textos expositius i 

argumentatius, per a 

interpretar i valorar discursos 

orals i escrits; aplicar els 

coneixements obtinguts per 

a millorar l’expressió oral i 

escrita. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

3.4.1. Analitza les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà del 

comentari pragmàtic de textos 

expositius i argumentatius. 

3.4.2. Elabora textos 

aplicant els coneixements 

obtinguts en l’anàlisi de les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per a millorar 

l’expressió oral i escrita. 

Comentari 

pragmàtic de textos per tal 

de treballar les propietats 

textuals (p. 93: «Comentari», 

activitats 1 i 2; p. 94: 

activitats 3-6; p. 98: activitats 

8-22). 

Redacció de textos 

(p. 98: activitats 8-22; p. 99: 

activitats 1 i 2; p. 101: 

activitat 7; p. 114: activitat 5; 

p. 115: activitat 9; p. 116: 

activitats 2, 5 i 7). 

 

Bloc IV. Educació literària. 

Continguts Criteris d’avaluació i 

competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Anàlisi i interpretació 

crítica de la literatura del segle 

XX a partir d’obres narratives i 

líriques, completes o en 

fragments, en prosa i en vers, 

d’autoria masculina i femenina. 

La literatura en el 

context històric, social i cultural 

del segle XX i l’actualitat. 

La literatura des dels 

anys seixanta fins a l’actualitat. 

4.1. Reconéixer 

l’evolució diacrònica i 

cultural de les tendències, 

autors i obres dels grans 

moviments literaris del segle 

XX analitzant críticament 

textos narratius i lírics, en 

prosa i en vers, d’autoria 

masculina o femenina; 

realitzar treballs de síntesi, 

creatius i documentats, que 

presenten la literatura com 

un producte lligat al seu 

context històric i cultural, 

capaç d’acostar-nos a altres 

mons i pensaments. 

4.1.1. Reconeix 

l’evolució diacrònica i cultural 

de les tendències, autors i 

obres dels grans moviments 

literaris del segle XX analitzant 

críticament textos lírics, 

d’autoria masculina o 

femenina. 

4.1.2. Reconeix 

l’evolució diacrònica i cultural 

de les tendències, autors i 

obres dels grans moviments 

literaris del segle XX analitzant 

críticament textos narratius, 

d’autoria masculina o 

femenina. 

Anàlisi de poesia (p. 

115: activitats 9 i 10). 

Anàlisi de narrativa 

(p. 116: activitats 1-7). 

Anàlisi i interpretació 

d’obres completes o fragments 

tenint en compte els aspectes 

següents: 

-Vinculació del text al 

context social, cultural i 

històric. 

4.2. Interpretar, 

utilitzant el comentari 

literari, obres completes o 

fragments de la literatura del 

segle XX a l’actualitat, 

justificant la vinculació del 

text amb el seu context, la 

seua pertinença a un gènere 

literari determinat; analitzant 

4.2.1. Justifica la 

vinculació del text al context, la 

pertinença a un gènere literari 

determinat en obres completes 

o fragments de la literatura del 

segle XX a l’actualitat. 

4.2.2. Analitza la 

forma i el contingut d’obres 

Vinculació del text al 

context i al gènere literari (p. 

114: activitats 1-8; p. 115: 

activitats 9 i 10; p. 116: 

activitat 7). 

Anàlisi de la forma i 

el contingut de fragments 



 

  

-Reconeixement de 

les característiques del gènere 

literari aplicades al text. 

-Anàlisi de la forma i el 

contingut. El llenguatge literari. 

Intenció de l’autor. 

-Tractament evolutiu 

de temes i tòpics. Relació amb 

altres disciplines. 

la forma i el contingut; 

descobrint la intenció de 

l’autor, i reconeixent 

l’evolució de temes i tòpics 

en relació amb altres 

disciplines; expressar 

raonadament les conclusions 

extretes per mitjà de 

l’elaboració de textos 

estructurats, orals o escrits. 

 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Competències 

socials i cíviques. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

Consciència i 

expressió cultural. 

completes o fragments de la 

literatura del segle XX a 

l’actualitat. 

4.2.3. Descobreix la 

intenció de l’autor en obres 

completes o fragments de la 

literatura del segle XX a 

l’actualitat. 

4.2.4. Reconeix 

l’evolució de temes i tòpics en 

relació amb altres disciplines 

en obres completes o 

fragments de la literatura del 

segle XX a l’actualitat. 

4.2.5. Expressa 

raonadament les conclusions 

extretes per mitjà de 

l’elaboració de textos 

estructurats. 

d’obres (p. 115: activitats 9 i 

10; p. 116: activitats 3, 4 i 6). 

Intenció de l’autor 

en els textos (p. 115: 

activitats 9 i 10; p. 116: 

activitat 7). 

Evolució de temes i 

tòpics (p. 114: activitat 7; p. 

115: activitats 9 i 10). 

Redacció de textos a 

l’entorn del comentari 

literari (p. 114: activitat 5; p. 

115: activitats 9 i 10; p. 116: 

activitats 5 i 7). 

 

 

 

 

 

Unitat 5 
Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

Continguts Criteris d’avaluació 

i competències clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Anàlisi de les fronteres i 

interseccions entre oralitat i 

escriptura. 

Estudi, anàlisi i valoració 

crítica de la comunicació oral 

formal. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en la 

comprensió, interpretació, anàlisi 

i valoració crítica dels textos orals. 

1.1. Analitzar els 

elements de la situació 

comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no 

verbal de textos orals, 

utilitzant les estratègies de 

comprensió oral; 

relacionant tots els 

aspectes globals del discurs, 

interpretant-lo de manera 

crítica. 

 

 1.1.1. Analitza els 

elements de la situació 

comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no verbal 

de textos orals. 

1.1.3. Interpreta de 

manera crítica els aspectes 

globals del discurs de textos 

orals. 

Anàlisi i 

interpretació d’elements o 

aspectes de la llengua o el 

discurs oral (p. 118: activitats 

1 i 2; p. 133: activitats 1-8).  



 

  

 

 

 

 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

Continguts Criteris 

d’avaluació i competències 

clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Estudi i anàlisi dels 

elements bàsics dels textos 

escrits: funció comunicativa, 

estructura, marques 

lingüístiques, recursos verbals i 

no verbals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre 

estratègies de comprensió 

lectora en la lectura, comprensió, 

interpretació, anàlisi i valoració 

crítica dels textos escrits. 

Avaluació crítica de les 

propietats d’un text, relacionant 

les característiques amb el sentit 

global i la intenció de l’autor. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en 

2.1. Descriure, 

amb el metallenguatge 

adequat, les propietats 

textuals de textos 

expositius i argumentatius 

escrits, analitzant els 

elements formals i de 

contingut amb ajuda de 

guies i la reflexió dialogada, 

resumint el contingut i 

relacionant aquestes 

característiques 

expressives amb el sentit 

global del text. 

2.2. Escriure, 

respectant les propietats 

textuals, textos expositius i 

argumentatius, utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

2.1.1. Descriu, amb el 

metallenguatge adequat, les 

propietats textuals de textos 

expositius i argumentatius 

escrits. 

2.1.2. Analitza els 

elements formals i de contingut 

dels textos expositius i 

argumentatius escrits amb 

ajuda de guies i la reflexió 

dialogada. 

2.1.3. Resumeix el 

contingut de textos expositius i 

argumentatius escrits, 

relacionant les seues 

característiques expressives 

amb el sentit global del text. 

2.2.1. Escriu, 

respectant les propietats 

Anàlisi de les 

propietats textuals (p. 118: 

activitat 1; p. 119: activitats 1 

i 2; p. 120: activitat 4: p. 124: 

activitats 6, 7, 12 i 13; p. 125: 

activitat 1; p. 142-143: 

activitat 11). 

Activitats sobre el 

contingut i la forma de textos 

(p. 119: activitats 1-3; p. 120: 

activitat 4; p. 123: activitats 3 

i 5; p. 124: activitats 6-14; p. 

125: activitat 1; p. 127: 

«Expressió i reflexió crítica», 

activitats 1 i 2; p. 142: 

activitats 5 i 11; p. 143: 

activitats 12-14; p. 144: 

activitats 1-5). 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre les 

estratègies del procés 

d’elaboració de la presentació 

oral. 

Aplicació dels recursos 

no verbals. 

Selecció dels arguments 

adequats a la defensa de la tesi. 

Avaluació, autoavaluació 

i coavaluació del procés, de 

l’aplicació de les estratègies i del 

producte final. 

Coneixement dels 

estudis i professions vinculats als 

coneixements de l’àrea. 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 



 

  

l’escriptura de textos 

argumentatius. 

Estudi dels tipus 

d’arguments i dels recursos 

retòrics dels textos 

argumentatius, aplicació 

d’aquests coneixements a 

l’escriptura de textos. 

expressius adequats a la 

situació de comunicació, 

aplicant-hi les estratègies 

del procés de producció 

escrita. 

textuals, textos expositius i 

argumentatius. 

2.2.2. Utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació de comunicació. 

2.2.3. Aplicant les 

estratègies del procés de 

producció escrita. 

Redacció de textos 

(p. 124: activitats 6-14; p. 

127: «Expressió i reflexió 

crítica», activitat 2; p. 142: 

activitats 2, 6 i 9; p. 143: 

activitat 12; p. 144: activitat 

5). 

Estudi de les propietats 

textuals, i aplicació d’aquests 

coneixements a l’escriptura de 

textos. 

Ús autònom de 

processadors de textos en 

l’escriptura. 

Realització de projectes 

d’investigació acadèmica. 

Busca, localització i 

obtenció d’informació en 

diferents tipus de text i fonts 

documentals, valorant 

críticament i contrastant 

aquestes fonts. 

Ús de ferramentes 

digitals de busca de dades en línia 

(diccionaris, etc.). 

Avaluació, 

autoavaluació i coavaluació del 

producte final i del procés 

d’elaboració d’un projecte per a 

millorar l’expressió escrita. 

Reflexió sobre la 

importància de la lectura i 

l’escriptura com a fonts 

d’informació i d’organització de 

l’aprenentatge. 

2.5. Realitzar 

projectes d’investigació 

acadèmica amb sentit crític 

i creativitat, sobre temes 

del currículum o de 

l’actualitat, el producte 

final del qual siga un text 

escrit argumentatiu. 

2.8. Realitzar 

projectes de treball 

individuals i en equips 

cooperatius, sobre temes 

del currículum o sobre 

temes socials, científics i 

culturals, buscant i 

seleccionant informació de 

manera contrastada. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

2.5.1. Realitza 

projectes d’investigació 

acadèmica amb sentit crític i 

creativitat, sobre temes del 

currículum, el producte final 

del qual siga un text escrit 

argumentatiu. 

2.5.2. Realitza 

projectes d’investigació 

acadèmica seguint les fases del 

procés d’elaboració d’un 

projecte. 

2.5.3. Escriu, com a 

producte final d’un projecte 

d’investigació, un text 

argumentatiu utilitzant un lèxic 

precís i especialitzat, 

contrastant la informació. 

2.8.1. Realitza 

projectes de treball buscant i 

seleccionant informació a 

partir d’una estratègia de 

filtratge de manera 

contrastada; la registra de 

manera acurada o 

l’emmagatzema digitalment. 

Projectes 

d’investigació sobre temes 

d’interés, amb la redacció 

d’un text escrit com a 

resultat final (p. 127: 

«Expressió i reflexió crítica», 

activitats 1 i 2; p. 142: 

activitats 2, 6 i 9; p. 144: 

activitat 5). 

Cerca i selecció 

d’informació sobre 

determinats temes d’interés 

(p. 127: «Política i 

planificació lingüística», 

activitats 1-6; p. 142: 

activitats 1 i 3; p. 144: 

activitats 1 i 3). 

Foment de 

l’autoconeixement, del sentit 

crític, de l’autoconcepte positiu, 

de la proactivitat, perseverança i 

flexibilitat, de la responsabilitat i 

del pensament alternatiu, causal 

i conseqüencial. 

   



 

  

Foment del pensament 

de perspectiva, de la solidaritat, 

tolerància, respecte i amabilitat. 

Aplicació d’estratègies 

de filtratge en la busca de la 

informació. 

Valoració dels aspectes 

positius de les TIC per a al busca i 

el contrast d’informació. 

Organització de la 

informació seguint diferents 

criteris. 

Ús de tècniques de 

redacció de textos expositius en 

suport paper o digital. 

Lectura, comprensió, 

interpretació, anàlisi i valoració 

crítica de textos escrits expositius 

i argumentatius. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en la 

comprensió, interpretació, 

anàlisi i valoració crítica dels 

textos. 

Resum de textos 

expositius i argumentatius. 

Producció de textos 

escrits argumentatius, seguint les 

propietats textuals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre les 

estratègies del procés de 

producció escrita en l’escriptura 

de textos argumentatius. 

Aplicació de les normes 

ortogràfiques i gramaticals, i, en 

concret, del coneixement sobre 

les estructures sintàctiques, en la 

revisió i millora de les 

produccions escrites. 

Coneixement i ús d’un 

vocabulari formal i precís en les 

produccions escrites i 

reconeixement de la importància 

d’enriquir el repertori lèxic 

personal. 

   



 

  

Ús de fonts de consulta 

impreses i digitals com a suport 

per a la revisió ortogràfica, 

gramatical i lèxica. 

Reconeixement en la 

lectura i utilització en l’escriptura 

dels recursos retòrics propis dels 

textos argumentatius per a 

reforçar els arguments. 

Utilització, en els textos 

escrits, d’estructures 

sintàctiques complexes pròpies 

dels textos argumentatius per 

expressar relacions lògiques i 

jeràrquiques. 

Realització de projectes 

d’investigació acadèmica sobre 

temes del currículum, amb 

especial incidència en els temes, 

obres i autors literaris. 

   

 

 

 

 

 

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

Continguts Criteris 

d’avaluació i competències 

clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Reconeixement i 

explicació d’estructures 

sintàctiques complexes (oració 

composta: coordinada, 

juxtaposada, subordinada) i dels 

seus nexes, així com de les 

funcions sintàctiques que 

exerceixen les paraules i grups de 

paraules que les componen. 

Classificació de l’oració 

composta segons la naturalesa 

del predicat i segons l’actitud del 

parlant. 

3.2. Analitzar 

sintàcticament oracions 

compostes i classificar-les 

segons la naturalesa dels 

seus predicats i segons les 

seues modalitats 

oracionals, per a millorar la 

comprensió i expressar-se i 

redactar, amb correcció i 

propietat de forma oral i 

escrita. 

3.3. Explicar els 

distints nivells de significat 

de paraules o expressius, 

3.2.1. Analitza 

sintàcticament oracions 

compostes i les classifica 

segons la naturalesa dels seus 

predicats per a millorar la 

comprensió i expressar-se, 

amb correcció i propietat, de 

forma oral i escrita. 

3.2.2. Analitza 

sintàcticament oracions 

compostes i les classifica 

segons les seues modalitats 

oracions per a millorar la 

comprensió i expressar-se, 

Anàlisi sintàctica (p. 

123: activitats 4 i 5; p. 130: 

activitats 1-8). 

Activitats de lèxic (p. 

123: activitats 1-3; p. 131: 

activitats 1-8). 



 

  

Explicació dels distints 

nivells de significat de paraules i 

expressions, en funció de la 

intenció comunicativa (significat 

connotatiu i denotatiu). 

Anàlisi de les propietats 

textuals a través de la descripció i 

l’explicació dels aspectes, parts i 

el contingut de textos. 

Aplicació del 

coneixement intertextual en la 

realització de l’anàlisi de textos 

de diferents gèneres i àmbits 

textuals. 

en funció de la intenció 

comunicativa del text en 

què apareixen, per a 

interpretar-lo 

adequadament; fer un ús 

connotatiu o denotatiu de 

la llengua, de manera 

progressivament 

autònoma, per a enriquir el 

vocabulari actiu i millorar la 

producció de textos. 

amb correcció i propietat, de 

forma oral i escrita. 

3.3.1. Explica els 

distints nivells de significat de 

les paraules o expressius del 

discurs, en funció de la intenció 

comunicativa del text en què 

apareixen, per a interpretar-lo 

adequadament. 

3.3.2. Fa un ús 

connotatiu o denotatiu de la 

llengua, de manera 

progressivament autònoma, 

per a enriquir el vocabulari 

actiu i millorar la producció de 

textos. 

 3.4. Analitzar les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà 

del comentari pragmàtic de 

textos expositius i 

argumentatius, per a 

interpretar i valorar 

discursos orals i escrits; 

aplicar els coneixements 

obtinguts per a millorar 

l’expressió oral i escrita. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

3.4.1. Analitza les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà del 

comentari pragmàtic de textos 

expositius i argumentatius. 

3.4.2. Elabora textos 

aplicant els coneixements 

obtinguts en l’anàlisi de les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per a millorar 

l’expressió oral i escrita. 

Comentari de textos 

(p. 119: activitats 1-3; p. 120: 

activitat 4; p. 124: activitats 

6-14; p. 125: activitat 1). 

Redacció de textos 

(p. 124: activitats 6-14; p. 

127: «Expressió i reflexió 

crítica», activitat 2; p. 142: 

activitats 6, 9 i 11; p. 143: 

activitat 12; p. 144: activitat 

5). 

 

Bloc IV. Educació literària. 

Continguts Criteris 

d’avaluació i competències 

clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i 

activitats 

Anàlisi i interpretació 

crítica de la literatura del segle XX 

a partir d’obres narratives i 

dramàtiques, completes o en 

4.1. Reconéixer 

l’evolució diacrònica i 

cultural de les tendències, 

autors i obres dels grans 

moviments literaris del 

4.1.2. Reconeix 

l’evolució diacrònica i cultural 

de les tendències, autors i 

obres dels grans moviments 

literaris del segle XX analitzant 

Activitats sobre 

narrativa (p. 142: activitats 1, 

2, 3, 4, 5 i 11; p. 143: 

activitats 12 i 13). 



 

  

fragments, en prosa i en vers, 

d’autoria masculina i femenina. 

La literatura en el 

context històric, social i cultural 

del segle XX i l’actualitat. 

La narrativa de la 

postguerra. 

Les noves propostes 

teatrals. 

La literatura des dels 

anys seixanta fins a l’actualitat. 

segle XX analitzant 

críticament textos 

narratius i dramàtics, en 

prosa i en vers, d’autoria 

masculina o femenina; 

realitzar treballs de síntesi, 

creatius i documentats, 

que presenten la literatura 

com un producte lligat al 

seu context històric i 

cultural, capaç d’acostar-

nos a altres mons i 

pensaments. 

críticament textos narratius, 

d’autoria masculina o 

femenina. 

4.1.3. Reconeix 

l’evolució diacrònica i cultural 

de les tendències, autors i 

obres dels grans moviments 

literaris del segle XX analitzant 

críticament textos dramàtics, 

d’autoria masculina o 

femenina. 

Activitats sobre 

teatre (p. 142: activitats 6-

10; p. 143: activitat 14; p. 

144: activitats 1-5). 

Anàlisi i interpretació 

d’obres completes o fragments 

tenint en compte els aspectes 

següents: 

-Vinculació del text al 

context social, cultural i històric. 

-Reconeixement de les 

característiques del gènere 

literari aplicades al text. 

-Anàlisi de la forma i el 

contingut. El llenguatge literari. 

Intenció de l’autor. 

-Tractament evolutiu de 

temes i tòpics. Relació amb altres 

disciplines. 

4.2. Interpretar, 

utilitzant el comentari 

literari, obres completes o 

fragments de la literatura 

del segle XX a l’actualitat, 

justificant la vinculació del 

text amb el seu context, la 

seua pertinença a un 

gènere literari determinat; 

analitzant la forma i el 

contingut; descobrint la 

intenció de l’autor, i 

reconeixent l’evolució de 

temes i tòpics en relació 

amb altres disciplines; 

expressar raonadament les 

conclusions extretes per 

mitjà de l’elaboració de 

textos estructurats, orals o 

escrits. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Consciència i 

expressió cultural. 

4.2.1. Justifica la 

vinculació del text al context, la 

pertinença a un gènere literari 

determinat en obres completes 

o fragments de la literatura del 

segle XX a l’actualitat. 

4.2.2. Analitza la 

forma i el contingut d’obres 

completes o fragments de la 

literatura del segle XX a 

l’actualitat. 

4.2.3. Descobreix la 

intenció de l’autor en obres 

completes o fragments de la 

literatura del segle XX a 

l’actualitat. 

4.2.4. Reconeix 

l’evolució de temes i tòpics en 

relació amb altres disciplines 

en obres completes o 

fragments de la literatura del 

segle XX a l’actualitat. 

4.2.5. Expressa 

raonadament les conclusions 

extretes per mitjà de 

l’elaboració de textos 

estructurats. 

Vinculació del text al 

context i al gènere literari (p. 

142: activitats 3, 7, 8 i 9; p. 

144: activitats 3, 4 i 5). 

Anàlisi de la forma i 

el contingut de fragments 

d’obres (p. 142: activitats 5, 6 

i 11; p. 143: activitats 12-14; 

p. 144: activitats 2, 3 i 5). 

Intenció de l’autor 

en els textos (p. 142: 

activitats 2, 4, 5, 9 i 11; p. 

143: activitats 12-14; p. 144: 

activitats 3-5). 

Evolució de temes i 

tòpics (p. 142: activitats 1, 2, 

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11; p. 143: 

activitats 12-14; p. 144: 

activitats 3 i 4). 

Redacció de textos a 

l’entorn del comentari 

literari (p. 142: activitats 6, 9 

i 11; p. 143: activitats 12-14; 

p. 144: activitat 5). 

  



 

  

Unitat 6 
Bloc I. Comunicació oral: escoltar i parlar. 

Continguts Criteris 

d’avaluació i competències 

clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i activitats 

Anàlisi de les fronteres i 

interseccions entre oralitat i 

escriptura. 

Estudi, anàlisi i valoració 

crítica de la comunicació oral 

formal. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en la 

comprensió, interpretació, 

anàlisi i valoració crítica dels 

textos orals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre les 

estratègies del procés 

d’elaboració de la presentació 

oral. 

Aplicació dels criteris 

d’ordenació del contingut i dels 

recursos audiovisuals en les 

presentacions orals. 

Aplicació dels recursos 

no verbals. 

Selecció dels arguments 

adequats a la defensa de la tesi. 

Ús autònom de 

programes de presentació. 

1.1. Analitzar els 

elements de la situació 

comunicativa, les 

propietats textuals i la 

informació no verbal de 

textos orals, utilitzant les 

estratègies de comprensió 

oral; relacionant tots els 

aspectes globals del 

discurs, interpretant-lo de 

manera crítica. 

1.2. Elaborar 

presentacions orals 

ajustades al propòsit, el 

contingut i la situació 

comunicativa. 

 1.1.1. Analitza els 

elements de la situació 

comunicativa, les propietats 

textuals i la informació no 

verbal de textos orals. 

1.1.3. Interpreta de 

manera crítica els aspectes 

globals del discurs de textos 

orals. 

1.2.1. Elabora 

presentacions orals ajustades 

al propòsit, al contingut i a la 

situació comunicativa. 

1.2.2. Elabora 

presentacions orals utilitzant 

el lèxic tècnic adequat. 

1.2.3. Elabora 

presentacions orals seguint 

les fases del procés 

d’elaboració de les 

exposicions orals. 

1.2.4. N’exposa el 

contingut utilitzant les 

estratègies i els recursos de 

l’expressió oral. 

Anàlisi i interpretació 

d’elements i aspectes del 

discurs oral (p. 146: activitats 1 

i 2; p. 161: activitats 1-7). 

Expressió oral (p. 172: 

activitat 8). 

Avaluació, 

autoavaluació i coavaluació del 

procés, de l’aplicació de les 

estratègies i del producte final. 

Coneixement dels 

estudis i professions vinculats als 

coneixements de l’àrea. 

Aplicació de les 

estratègies d’expressió oral. 

Utilització de 

connectors discursius que 

organitzen, relacionen i 

1.3. Buscar i 

seleccionar informació 

sobre els entorns laborals, 

professions i estudis 

vinculats als coneixements 

del nivell educatiu; 

analitzar els coneixements, 

habilitats i competències 

necessaris per a 

desenvolupar-los, i 

comparar-los amb les 

seues pròpies aptituds i 

interessos per a generar 

1.3.1. Busca i 

selecciona informació 

rellevant sobre els entorns 

laborals, professions i estudis 

vinculats als coneixements 

del nivell educatiu. 

1.3.2. Analitza els 

coneixements, habilitats i 

competències dels estudis i 

professions vinculats als 

coneixements del nivell 

educatiu. 

Informació sobre 

entorns laborals, professions o 

estudis vinculats als 

coneixements del nivell 

educatiu; anàlisi i comparació 

de les habilitats i competències 

que requereixen vinculades als 

coneixements (p. 155: activitat 

5; p. 172: activitats 7 i 8). 



 

  

cohesionen el contingut i les 

parts del discurs. 

alternatives davant de la 

presa de decisions 

vocacional. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

digital. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

1.3.3. Compara les  

habilitats i competències que 

requereixen els estudis i 

professions vinculats als 

coneixements del nivell 

educatiu amb les seues 

pròpies aptituds i interessos 

per a generar alternatives 

davant de la presa de 

decisions vocacional. 

 

Bloc II. Comunicació escrita: llegir i escriure. 

Continguts Criteris 

d’avaluació i competències 

clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i activitats 

Estudi i anàlisi dels 

elements bàsics dels textos 

escrits: funció comunicativa, 

estructura, marques 

lingüístiques, recursos verbals i 

no verbals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre 

estratègies de comprensió 

lectora en la lectura, comprensió, 

interpretació, anàlisi i valoració 

crítica dels textos escrits. 

Avaluació crítica de les 

propietats d’un text, relacionant 

les característiques amb el sentit 

global i la intenció de l’autor. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en 

l’escriptura de textos 

argumentatius. 

Estudi dels tipus 

d’arguments i dels recursos 

retòrics dels textos 

argumentatius, aplicació 

d’aquests coneixements a 

l’escriptura de textos. 

2.1. Descriure, 

amb el metallenguatge 

adequat, les propietats 

textuals de textos 

expositius i argumentatius 

escrits, analitzant els 

elements formals i de 

contingut amb ajuda de 

guies i la reflexió dialogada, 

resumint el contingut i 

relacionant aquestes 

característiques 

expressives amb el sentit 

global del text. 

2.2. Escriure, 

respectant les propietats 

textuals, textos expositius i 

argumentatius, utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació de comunicació, 

aplicant-hi les estratègies 

del procés de producció 

escrita. 

 

2.1.1. Descriu, amb 

el metallenguatge adequat, 

les propietats textuals de 

textos expositius i 

argumentatius escrits. 

2.1.2. Analitza els 

elements formals i de 

contingut dels textos 

expositius i argumentatius 

escrits amb ajuda de guies i la 

reflexió dialogada. 

2.1.3. Resumeix el 

contingut de textos 

expositius i argumentatius 

escrits, relacionant les seues 

característiques expressives 

amb el sentit global del text. 

2.2.1. Escriu, 

respectant les propietats 

textuals, textos expositius i 

argumentatius. 

2.2.2. Utilitzant 

estructures pròpies de la 

tipologia i els recursos 

expressius adequats a la 

situació de comunicació. 

2.2.3. Aplicant les 

estratègies del procés de 

producció escrita. 

Anàlisi de les 

propietats textuals (p. 146: 

activitat 1; p. 147: activitats 2 i 

4; p. 149: activitat 5; p. 152: 

activitats 8, 9, 13, 15, 16 i 17; p. 

153: activitat 1; p. 155: 

«Expressió i reflexió crítica», 

activitat 1; p. 163: activitats 1-

7; p. 171: activitat 6). 

Activitats sobre el 

contingut i la forma de textos 

(p. 146: activitats 1 i 2; p. 147: 

activitats 1-4; p. 149: activitat 

5; p. 151: activitats 1-7; p. 152: 

activitats 8-17; p. 153: activitat 

1; p. 155: activitats 1-4; p. 163: 

activitats1-3; p. 171: activitats 

4 i 6; p. 172: activitats 12, 13 i 

14; «Expressió i reflexió 

crítica», activitat 1). 

Redacció de textos (p. 

152: activitats 8-17; p. 155: 

«Expressió i reflexió crítica», 

activitat 4; p. 163: activitat 7; p. 

171: activitat 6; p. 172: activitat 

12; «Expressió i reflexió 

crítica», activitat 1). 



 

  

Estudi de les propietats 

textuals, i aplicació d’aquests 

coneixements a l’escriptura de 

textos. 

Ús autònom de 

processadors de textos en 

l’escriptura. 

Realització de projectes 

d’investigació acadèmica. 

Busca, localització i 

obtenció d’informació en 

diferents tipus de text i fonts 

documentals, valorant 

críticament i contrastant 

aquestes fonts. 

Ús de ferramentes 

digitals de busca de dades en línia 

(diccionaris, etc.). 

Utilització autònoma de 

les TIC en totes les fases del 

procés d’elaboració d’un 

projecte. 

Aplicació de les normes 

de presentació de textos escrits 

en els treballs d’investigació. 

Aplicació del procés 

estructurat de presa de 

decisions. 

Aplicació d’estratègies 

de supervisió i de resolució de 

problemes. 

2.4. Planificar 

tasques o projectes, 

individuals o col·lectius, 

descrivint accions, 

recursos, terminis i 

responsabilitats; 

desenvolupar-les 

considerant-ne les 

alternatives; avaluar el 

procés i el producte final, i 

comunicar de manera 

creativa els resultats 

obtinguts amb el suport 

dels recursos adequats. 

2.5. Realitzar 

projectes d’investigació 

acadèmica amb sentit crític 

i creativitat, sobre temes 

del currículum o de 

l’actualitat, el producte 

final del qual siga un text 

escrit argumentatiu. 

2.4.1. Planifica 

tasques o projectes, 

individuals o col·lectius, 

descrivint accions, recursos, 

terminis i responsabilitats. 

2.4.2. Adequa el pla 

de desenvolupament 

considerant diverses 

alternatives i transformar les 

dificultats en possibilitats. 

2.4.3. Avalua el 

procés i el producte final. 

2.4.4. Comunica 

amb creativitat els resultats 

obtinguts amb el suport dels 

recursos adequats. 

2.5.1. Realitza 

projectes d’investigació 

acadèmica amb sentit crític i 

creativitat, sobre temes del 

currículum, el producte final 

del qual siga un text escrit 

argumentatiu. 

2.5.2. Realitza 

projectes d’investigació 

acadèmica seguint les fases 

del procés d’elaboració d’un 

projecte. 

2.5.3. Escriu, com a 

producte final d’un projecte 

d’investigació, un text 

argumentatiu utilitzant un 

lèxic precís i especialitzat, 

contrastant la informació. 

[2.4. - 2.8.] Tasques o 

projectes d’investigació, en 

solitari o en grup, que 

impliquen filtrar i contrastar 

informació i que donen com a 

producte final una presentació 

o un text escrit, presentats amb 

el suport de diversos recursos 

(p. 155: activitat 6; p. 171: 

activitat 5; p. 172: activitats 7 i 

8). 

Avaluació, 

autoavaluació i coavaluació del 

producte final i del procés 

d’elaboració d’un projecte per a 

millorar l’expressió escrita. 

Reflexió sobre la 

importància de la lectura i 

l’escriptura com a fonts 

d’informació i d’organització de 

l’aprenentatge. 

Foment de 

l’autoconeixement, del sentit 

crític, de l’autoconcepte positiu, 

de la proactivitat, perseverança i 

2.6. Gestionar 

amb autonomia i eficàcia 

tasques o projectes; 

mostrar creativitat, 

confiança en les pròpies 

possibilitats, energia 

durant el 

desenvolupament; prendre 

decisions raonades 

assumint riscos i les 

responsabilitats de les 

pròpies accions. 

2.7. Organitzar un 

equip de treball distribuint 

2.6.1. Fa propostes 

creatives i afavoreix la gestió 

amb autonomia i eficàcia de 

tasques o projectes 

individuals o col·lectius. 

2.6.2. Confia en les 

seues possibilitats; aprofita 

les seues fortaleses i 

s’esforça a superar les 

debilitats. 

2.6.3. Manté 

l’energia i l’entusiasme 

durant el desenvolupament 

 



 

  

flexibilitat, de la responsabilitat i 

del pensament alternatiu, causal 

i conseqüencial. 

Assumpció de distints 

rols en equips de treball. 

Adquisició d’habilitats 

relacionades amb el lideratge. 

Foment del pensament 

de perspectiva, de la solidaritat, 

tolerància, respecte i amabilitat. 

Aplicació d’estratègies 

de motivació i automotivació. 

responsabilitats i 

gestionant recursos perquè 

tots els membres hi 

participen per a aconseguir 

les metes comunes, 

generar implicació en la 

tasca i resoldre els 

conflictes amb el diàleg 

igualitari, actuant amb 

responsabilitat i sentit ètic. 

del projecte i motiva la resta 

del grup. 

2.6.4. Pren decisions 

raonades, i n’assumeix els 

riscos i les responsabilitats. 

2.7.1. Organitza un 

equip de treball distribuint 

responsabilitats i gestionant 

recursos per tal que tots els 

membres hi participen per tal 

d’aconseguir les metes 

comunes. 

2.7.2. Influeix 

positivament els altres i 

genera implicació en la tasca; 

utilitza el diàleg igualitari per 

a resoldre conflictes i 

discrepàncies, i actua amb 

responsabilitat i sentit ètic. 

Estudi de tècniques 

d’escolta activa i posada en 

pràctica del diàleg igualitari. 

Coneixement 

d’estructures i tècniques 

d’aprenentatge cooperatiu. 

Aplicació d’estratègies 

de filtratge d’informació. 

Valoració dels aspectes 

positius de les TIC per  ala busca i 

el contrast d’informació. 

Organització de la 

informació. 

Disseny de 

presentacions multimèdia. 

Ús de tècniques de 

redacció de textos expositius en 

suport paper o digital. 

Ús de les TIC per a 

col·laborar i comunicar-se amb la 

resta del grup durant el procés de 

planificació i realització del 

treball. 

Construcció d’un 

producte o meta col·lectiu. 

2.8. Realitzar 

projectes de treball 

individuals i en equips 

cooperatius, sobre temes 

del currículum o sobre 

temes socials, científics i 

culturals, buscant i 

seleccionant informació de 

manera contrastada. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

digital. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Competències 

socials i cíviques. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

Consciència i 

expressió cultural. 

2.8.1. Realitza 

projectes de treball buscant i 

seleccionant informació a 

partir d’una estratègia de 

filtratge de manera 

contrastada; la registra de 

manera acurada o 

l’emmagatzema digitalment. 

2.8.2. Col·labora i es 

comunica per a construir un 

producte o tasca col·lectiva, 

filtrant i compartint 

informació i utilitzant les 

ferramentes TIC més 

apropiades. 

2.8.3. Realitza 

projectes de treball creant i 

editant continguts digitals 

amb sentit estètic. 

2.8.4. Aplica bones 

formes de conducta en la 

comunicació en entorns 

virtuals i preveu i denuncia 

males pràctiques com ara el 

ciberassetjament, i els en 

protegeix. 

 



 

  

Adquisició d’hàbits i 

conductes per a filtrar la font 

d’informació més completa i 

compartir-la amb el grup. 

Lectura, comprensió, 

interpretació, anàlisi i valoració 

crítica de textos escrits expositius 

i argumentatius. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

propietats textuals en la 

comprensió, interpretació, 

anàlisi i valoració crítica dels 

textos. 

Resum de textos 

expositius i argumentatius. 

Producció de textos 

escrits argumentatius, seguint les 

propietats textuals. 

Aplicació dels 

coneixements adquirits sobre les 

estratègies del procés de 

producció escrita en l’escriptura 

de textos argumentatius. 

   

Aplicació de les normes 

ortogràfiques i gramaticals, i, en 

concret, del coneixement sobre 

les estructures sintàctiques, en la 

revisió i millora de les 

produccions escrites. 

Coneixement i ús d’un 

vocabulari formal i precís en les 

produccions escrites i 

reconeixement de la importància 

d’enriquir el repertori lèxic 

personal. 

Ús de fonts de consulta 

impreses i digitals com a suport 

per a la revisió ortogràfica, 

gramatical i lèxica. 

Reconeixement en la 

lectura i utilització en l’escriptura 

dels recursos retòrics propis dels 

textos argumentatius per a 

reforçar els arguments. 

Utilització, en els textos 

escrits, d’estructures 

sintàctiques complexes pròpies 

   



 

  

dels textos argumentatius per 

expressar relacions lògiques i 

jeràrquiques. 

Realització de projectes 

d’investigació acadèmica sobre 

temes del currículum, amb 

especial incidència en els temes, 

obres i autors literaris. 

   

 

Bloc III. Coneixement de la llengua. 

Continguts Criteris 

d’avaluació i competències 

clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i activitats 

Reconeixement i 

explicació d’estructures 

sintàctiques complexes (oració 

composta: coordinada, 

juxtaposada, subordinada) i dels 

seus nexes, així com de les 

funcions sintàctiques que 

exerceixen les paraules i grups de 

paraules que les componen. 

Classificació de l’oració 

composta segons la naturalesa 

del predicat i segons l’actitud del 

parlant. 

Explicació dels distints 

nivells de significat de paraules i 

expressions, en funció de la 

intenció comunicativa (significat 

connotatiu i denotatiu). 

Anàlisi de les propietats 

textuals a través de la descripció i 

l’explicació dels aspectes, parts i 

el contingut de textos. 

Aplicació del 

coneixement intertextual en la 

realització de l’anàlisi de textos 

de diferents gèneres i àmbits 

textuals. 

3.2. Analitzar 

sintàcticament oracions 

compostes i classificar-les 

segons la naturalesa dels 

seus predicats i segons les 

seues modalitats 

oracionals, per a millorar la 

comprensió i expressar-se i 

redactar, amb correcció i 

propietat de forma oral i 

escrita. 

3.3. Explicar els 

distints nivells de significat 

de paraules o expressius, 

en funció de la intenció 

comunicativa del text en 

què apareixen, per a 

interpretar-lo 

adequadament; fer un ús 

connotatiu o denotatiu de 

la llengua, de manera 

progressivament 

autònoma, per a enriquir el 

vocabulari actiu i millorar la 

producció de textos. 

 

3.2.1. Analitza 

sintàcticament oracions 

compostes i les classifica 

segons la naturalesa dels 

seus predicats per a millorar 

la comprensió i expressar-se, 

amb correcció i propietat, de 

forma oral i escrita. 

3.2.2. Analitza 

sintàcticament oracions 

compostes i les classifica 

segons les seues modalitats 

oracions per a millorar la 

comprensió i expressar-se, 

amb correcció i propietat, de 

forma oral i escrita. 

3.3.1. Explica els 

distints nivells de significat de 

les paraules o expressius del 

discurs, en funció de la 

intenció comunicativa del 

text en què apareixen, per a 

interpretar-lo 

adequadament. 

3.3.2. Fa un ús 

connotatiu o denotatiu de la 

llengua, de manera 

progressivament autònoma, 

per a enriquir el vocabulari 

actiu i millorar la producció 

de textos. 

Anàlisi sintàctica (p. 

151: activitats 5-7; p. 158: 

activitats 1-7; p. 163: activitat 

3). 

Activitats sobre lèxic 

(p. 151: activitats 1-4; p. 159: 

activitats 1-8). 



 

  

 3.4. Analitzar les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà 

del comentari pragmàtic de 

textos expositius i 

argumentatius, per a 

interpretar i valorar 

discursos orals i escrits; 

aplicar els coneixements 

obtinguts per a millorar 

l’expressió oral i escrita. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

3.4.1. Analitza les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per mitjà del 

comentari pragmàtic de 

textos expositius i 

argumentatius. 

3.4.2. Elabora textos 

aplicant els coneixements 

obtinguts en l’anàlisi de les 

propietats textuals i la 

intertextualitat per a millorar 

l’expressió oral i escrita. 

Comentari pragmàtic 

de textos per tal de treballar les 

propietats textuals (p. 147: 

activitats 2 i 4; p. 149: activitat 

5; p. 152: activitats 8-17; p. 

153: activitat 1). 

Redacció de textos (p. 

152: activitats 8-17; p. 155: 

«Expressió i reflexió crítica», 

activitat 4; p. 172: activitat 12; 

«Expressió i reflexió crítica», 

activitat 1). 

 

Bloc IV. Educació literària. 

Continguts Criteris 

d’avaluació i competències 

clau 

Estàndards 

d’aprenentatge 

Descriptors i activitats 

Anàlisi i interpretació 

crítica de la literatura del segle XX 

a partir d’obres líriques i 

didàctiques, completes o en 

fragments, en prosa i en vers, 

d’autoria masculina i femenina. 

La literatura en el 

context històric, social i cultural 

del segle XX i l’actualitat. 

La poesia de la 

postguerra. 

L’assaig de postguerra. 

La literatura des dels 

anys seixanta fins a l’actualitat. 

4.1. Reconéixer 

l’evolució diacrònica i 

cultural de les tendències, 

autors i obres dels grans 

moviments literaris del 

segle XX analitzant 

críticament textos lírics i 

didàctics, en prosa i en 

vers, d’autoria masculina o 

femenina; realitzar treballs 

de síntesi, creatius i 

documentats, que 

presenten la literatura com 

un producte lligat al seu 

context històric i cultural, 

capaç d’acostar-nos a 

altres mons i pensaments. 

4.1.1. Reconeix 

l’evolució diacrònica i 

cultural de les tendències, 

autors i obres dels grans 

moviments literaris del segle 

XX analitzant críticament 

textos lírics, d’autoria 

masculina o femenina. 

4.1.4. Reconeix 

l’evolució diacrònica i 

cultural de les tendències, 

autors i obres dels grans 

moviments literaris del segle 

XX analitzant críticament 

textos didàctics, d’autoria 

masculina o femenina. 

Activitats sobre poesia 

(p. 171: activitats 1-6; p. 172: 

activitats 7 i 14). 

Activitats sobre assaig 

(p. 172: activitats 9, 10, 11, 12 i 

13; «Expressió i reflexió 

crítica», activitat 1). 

Anàlisi i interpretació 

d’obres completes o fragments 

tenint en compte els aspectes 

següents: 

4.2. Interpretar, 

utilitzant el comentari 

literari, obres completes o 

fragments de la literatura 

del segle XX a l’actualitat, 

4.2.1. Justifica la 

vinculació del text al context, 

la pertinença a un gènere 

literari determinat en obres 

completes o fragments de la 

Vinculació del text al 

context i al gènere literari (p. 

171: activitats 1-6; p. 172: 

activitats 7, 8, 11 i 12). 



 

  

-Vinculació del text al 

context social, cultural i històric. 

-Reconeixement de les 

característiques del gènere 

literari aplicades al text. 

-Anàlisi de la forma i el 

contingut. El llenguatge literari. 

Intenció de l’autor. 

-Tractament evolutiu de 

temes i tòpics. Relació amb altres 

disciplines. 

justificant la vinculació del 

text amb el seu context, la 

seua pertinença a un 

gènere literari determinat; 

analitzant la forma i el 

contingut; descobrint la 

intenció de l’autor, i 

reconeixent l’evolució de 

temes i tòpics en relació 

amb altres disciplines; 

expressar raonadament les 

conclusions extretes per 

mitjà de l’elaboració de 

textos estructurats, orals o 

escrits. 

 

Competència en 

comunicació lingüística. 

Competència 

d’aprendre a aprendre. 

Sentit d’iniciativa i 

emprenedoria. 

Consciència i 

expressió cultural. 

literatura del segle XX a 

l’actualitat. 

4.2.2. Analitza la 

forma i el contingut d’obres 

completes o fragments de la 

literatura del segle XX a 

l’actualitat. 

4.2.3. Descobreix la 

intenció de l’autor en obres 

completes o fragments de la 

literatura del segle XX a 

l’actualitat. 

4.2.4. Reconeix 

l’evolució de temes i tòpics 

en relació amb altres 

disciplines en obres 

completes o fragments de la 

literatura del segle XX a 

l’actualitat. 

4.2.5. Expressa 

raonadament les conclusions 

extretes per mitjà de 

l’elaboració de textos 

estructurats. 

Anàlisi de la forma i el 

contingut de fragments 

d’obres (p. 171: activitats 4 i 6; 

p. 172: activitats 9, 10, 12, 13 i 

14; «Expressió i reflexió 

crítica», activitat 1). 

Intenció de l’autor en 

els textos (p. 171: activitats 2, 

3, 4 i 6; p. 172: activitats 9, 11, 

12, 13 i 14; «Expressió i reflexió 

crítica», activitat 1). 

Evolució de temes i 

tòpics (p. 171: activitats 1 i 2; p. 

172: activitats 9, 10 i 11). 

Redacció de textos a 

l’entorn del comentari literari 

(p. 171: activitat 6; p. 172: 

activitat 12; «Expressió i 

reflexió crítica», activitat 1). 

 

9.2. Distribució temporal de les unitats didàctiques 

 

L’àrea de Valencià: llengua i literatura, en ser una matèria de lliure configuració autonòmica amb rang semblant 

a les troncals, compta amb tres sessions setmanals durant el període lectiu.  

Considerant que la programació consta de sis unitats, s’ha planificat el treball incloent-ne dues en cada trimestre.  

La temporització ha de ser flexible, perquè durant el curs pot haver-hi imprevistos que reduïsquen el nombre de 

sessions programades. En aquest cas, caldrà readaptar la temporització a la situació real mitjançant diferents estratègies 

que ens permeten recuperar el ritme. Aquests imprevistos no poden afectar els objectius i continguts fixats en les darreres 

unitats. 

10- FOMENT DE LA LECTURA 

La lectura és important, ja que és una de les millors eines per a aprendre una llengua. Com assenyala el currículum, 

cal fomentar l’hàbit lector des de totes les àrees de l’etapa de Batxillerat. S’ha de potenciar el fet de llegir com un 

mecanisme per a assolir tot un seguit d’objectius relacionats no sols amb la lingüística, sinó amb tots els àmbits 

d’aprenentatge. A més, cal vigilar que no abandonen l’hàbit lector assolit en la primària i la secundària. 

 Cal llegir tres llibres al llarg del curs, un per avaluació. La lectura forma part del currículum i, per tant, formarà part 

de l’avaluació. Serà molt difícil d’aprovar el curs sense presentar els treballs corresponents a les lectures obligatòries. 

 A part d’aquestes lectures obligatòries, es podrà realitzar lectures de manera voluntària. Caldrà avisar la 

professora i realitzar el treball corresponent per poder obtenir un augment de la nota de l’avaluació (un màxim de 0,5 

punts per llibre i un màxim de dos llibres per avaluació).  

 



 

  

Llibres de lectura (1r de Batxillerat): 

 

1a Avaluació: 

Han de triar entre: 

 Un sepulcre de lletres minúscules, de Silvestre Vilaplana. Ed. Bromera. 

 La noia del club, de Maria Carme Roca. Ed. Bromera. 

2a Avaluació: 

 Les cendres del cavaller, de Silvestre Vilaplana. Ed. Bromera. 

 

La llista de lectures de la 3a avaluació serà lliurada a l’alumnat pròximament. 

 

Llibres de lectura (2n de Batxillerat): 

 

Són els establerts per la Universitat de València i que formen part del temari per a les PAU 

 

 Llibre de meravelles – Vicent Andrés Estellés – Ed. Tres i quatre 

 El verí del teatre – Rodolf Sirera - Ed. Educaula 62 (Grup 62) 

 La plaça del Diamant – Mercè Rodoreda – Ed. Bromera 

 Diccionari per a ociosos – Joan Fuster – Ed. 62 (Edició a càrrec de Vicent Salvador). 

 

 

 


