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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 

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 

desenvolupament 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 democràtica 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 a l’educació secundària, l’article 22 en concreta la finalitat: «aconseguir que els alumnes i les 

alumnes adquirisquen els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes 

humanístic, artístic, científicotecnològic i motriu; desenvolupar i consolidar en ells els hàbits 

d’estudi i de treball; així com hàbits de vida saludables, preparant-los per a la incorporació als 

estudis posteriors, per a la inserció laboral i formar-los per a l’exercici dels drets i obligacions de 

la vida com a ciutadans.» 

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 sabers, per tal d’afavorir la resiliència i la capacitat d’adaptar-se al canvi, que 

han de permetre participar activament en la societat i gestionar amb èxit les transicions en el 

mercat laboral. En aquest sentit, el Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s’estableix 

l’ordenació i els ensenyaments mínims de l’Educació Secundària Obligatòria, 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 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum 

d’Educació Secundària Obligatòria, incideix en la necessitat de dotar l’alumnat d’eines perquè 

comprenga i respecte els aspectes culturals, històrics, socials, artístics, econòmics, tecnològics i 

científics del seu entorn més pròxim; desenvolupe aprenentatges significatius que puga aplicar 

en la seua vida quotidiana; i adquirisca formació relativa als drets i obligacions de la ciutadania, 

que afavorisca una convivència sense discriminacions per raó de gènere, ètnia, religió, llibertat 

sexual, entre altres. A més, dona una especial importància a la reflexió i consciència de diferents 

models de vida, sostenibles i saludables, a l’emergència climàtica i a la salut mental i física. 

L’article 7 del Decret estableix els principis que fonamenten l’ensenyament secundari en catorze 

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 dos que ens competeixen directament: 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en les llengües oficials, el 

valencià, com a llengua pròpia, i el castellà, com a llengua cooficial, textos i missatges 

complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

j) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, 

incloses les llengües familiars, així com el patrimoni artístic i cultural, com a mostra del 

multilingüisme i de la multiculturalitat del món, que també s’ha de valorar i respectar. 
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El primer d’aquests dos objectius, comprendre i expressar amb correcció textos i missatges 

complexos i iniciar-se en el coneixement de la lectura i l’estudi de la literatura, és essencial per 

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

de qualsevol àrea, i forma, a més, part del perfil d’eixida de secundària. 

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. 

 

 

1.2 CONTEXTUALITZACIÓ 
El centre educatiu al qual va adreçada aquesta programació reuneix les següents 

característiques: 

a) Situat la població de Benigànim de la comarca La Vall d’Albaida, en un àmbit rural. 

b) El centre compta amb unitats d’ESO (4 de 1r i 2n d’ESO desdoblades en 6 

respectivament; 4 de 3r d’ESO més una de 3r de PDC; 4 de 4t d’ESO  i una de PR 4t 

d’ESO) 2 de F.P.Bàsica (I i II) i 2 de 1r de Batxillerat i 2 de 2n. També       s’imparteixen 

cicles formatius de grau mitjà i de grau superior: Cicle mitjà de Gestió administrativa 

(1r i 2n curs); Cicle mitjà d’Aprofitament i conservació del medi natural i forestal (1r 

curs); Cicle superior d’Administració i finances (1r i 2n curs). 

El claustre de professorat està format per 83 membres, 6 dels quals formen el 

Departament de Valencià: Llengua i Literatura 

d) L'alumnat és valencianoparlant i un 2% és alumnat immigrant procedent de 

Bulgària, Marroc, Romania, Ucraïna, Xina. Estan integrats perquè ja han cursat algun 

curs de primària. 

e) Es desenvolupa el programa Erasmus. 

f) Es duen a terme diferents programes d’atenció a la diversitat:, PDC, Reforç a 4t 

d’ESO i Formació Professional Bàsica, per respondre a les necessitats de l’alumnat 

que ho requerisca. 

g) Els grups als quals va adreçada aquesta programació són grups d’ESO, 

batxillerat i FPB. Són grups heterogenis formats per alumnes que presenten diferents 

ritmes d’aprenentatge. 

El departament de Valencià està format per 6 membres docents: María José Benavent 

Benavent, Rosa Ribes Gomar, Elena Alberola Vidal, Lorena Canet Ribelles, Gisela 

Adrià Llopis i Paula Cuenca Abizanda té la següent distribució de cursos i càrrecs : 

 
 

Lorena Canet Ribelles 
 2n de Batxillerat – 3 hores.  
1r d’ESO  – 6 hores. 
2n d’ESO – 9 hores 

 

Rosa Ribes Gomar 
 

4t d’ESO- C – 3 hores.  

Arts escèniques – 3 hores. 
Direcció – 12 hores. 
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María José Benavent Benavent. 
2n de Batxillerat – 3 hores.  
1r de Batxillerat – 6 hores  
Literatura Universal – 4 hores. 
Taller de reforç -2 hores.  
Cap de departament – 3 hores. 

 

Elena Alberola Vidal 
1r FPB – 4 hores. 
Coordinació d’igualtat – 2 hores. 
1r d’ESO – 6 hores. 
3r D’ESO – 6 hores. 

 
Paula Cuenca Abizanda 

      1r d’ESO  – 6 hores 

        Coordinació d’àmbit – 1 hora. 

4t d’ESO  – 6 hores. 

3r d’ESO – 3 hores. 

Tutoria – 2 hores. 

 
Gisela Adrià Llopis 

2n d’ESO  – 9 hores. 

3r d’ESO- 3 hores 

4t d’ESO – 3 hores. 

Tutoria  – 2 hores. 
AED 1r ESO – 2 hores.
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1.2.1 CALENDARI I HORARI LECTIU 
 

L’horari lectiu és de 8:00 a 15:10 hores, excepte els dimecres que les classes amb els alumnes 

conclouen a les 14:10 hores. 

Les classes comencen el 12 de setembre de 2022 i finalitzen el 21 de juny de 2023. 

El calendari d’avaluacions per al present curs acadèmic és el següent: 

− Avaluació inicial: 4 i 5 d’octubre de 2022 

− 1a avaluació: 

Període: Del 12 de setembre de 2022 fins a l’1 de desembre de 

2022. Avaluacions: 29 i 30 de novembre i 1 de desembre de 

2022. 

− 2a avaluació: 

Període: Del 2 de desembre de 2022 fins al 9 de març de 2023. 

Avaluacions: 6, 7, 8 i 9 de març de 2023. Avaluació de 2n de 

bat: 22 de febrer. 

 

– 3a avaluació: 

Període: Del 10 de març fins el 21 de juny de 2022. 

Avaluacions: 13, 14, 19 de juny de 2022. 

L’avaluació final de 2n de Batxillerat s’avança per qüestions organitzatives de l’EBAU i no 

coincideix amb les dates generals. Serà el 22 de maig. 
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2. OBJECTIUS DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

El Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum 
d’Educació Secundària Obligatòria, estableix que l’Educació Secundària Obligatòria ha de 
contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permeten: 

a) Assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el 

respecte als al- tres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones 

i grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans com a valors comuns d’una 

societat plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica. 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a 

condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a 

mitjà de desenvo- lupament personal. 

c) Valorar i respectar les diferències de gèneres i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. 

Rebut- jar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones. 

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues 

relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, 

els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit 

crític, adquirir nous coneixements. Desenvolupar les competències tecnològiques 

bàsiques i avançar en una reflexió ètica sobre el seu funcionament i utilització. 

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents 

disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els 

diversos camps del coneixement i de l’experiència. 

g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit 

crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre 

decisions i assumir responsabilitats. 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en les llengües oficials, el 

valencià, com a llengua pròpia, i el castellà, com a llengua cooficial, textos i missatges 

complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 

j) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, 
incloses les llengües familiars, així com el patrimoni artístic i cultural, com a mostra del 
multilingüisme i de la multiculturalitat del món, que també s’ha de valorar i respectar. 
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k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les 

diferències, afer- mar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la 

pràctica de l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar 

la dimensió humana de la sexu- alitat en tota la seua diversitat. 

l) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura, 

l’empatia i el respecte cap als éssers vius, especialment els animals, i el medi ambient, 

contribuint a la seua conservació i millora. 

m) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions 

artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació. 

n) Prendre consciència de les problemàtiques que té plantejades la humanitat i que es 

concreten en els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 
 
 
 

3. PERFIL D’EIXIDA I COMPETÈNCIES CLAU 

El Reial Decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s’estableix l’ordenació i les ensenyances 

mínimes de l’Educació Secundària Obligatòria, defineix el Perfil d’eixida com a la ferramenta que 

identifica i concreta, en connexió amb els reptes del segle XXI, les competències clau que 

s’espera que l’alumnat desenvolupe en completar una determinada fase de l’itinerari formatiu. El 

perfil d’eixida es considera la matriu que cohesiona i cap on convergeixen els objectius de les 

diverses etapes que constitueixen l’ensenyament bàsic. S’han de tenir en compte, per tant, per 

a fonamentar les decisions curriculars, les estratègies i les orientacions metodològiques; 

l’aprenentatge permanent i el referent en l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat. 

El Perfil d’eixida s’ha dissenyat tenint en compte la Recomanació del Consell de la 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 l’ensenya- ment bàsic 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 
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CD: competència digital 

CPSAA: competència personal, social i d’aprendre a 

aprendre CC: competència ciutadana 

CE: competència emprenedora 

CCEC: competència en consciència i expressió cultural 

Hem de tenir en compte la transversalitat de totes les competències clau, que s’adquireixen i es 
desenvolupen en totes les àrees i matèries. A més, per tal de definir-les i concretar-les, el Reial Decret 
217/2022 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 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. 
 

DESCRIPTORS 
OPERATIUS 

En completar l’Educació Primària, 
l’alumne o l’alumna… 

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

CCL1. Expressa fets, conceptes, 
pensaments, opinions o sentiments de 
manera oral, escrita, signada o multimodal, 
amb claredat i adequació a diferents 
contextos quotidians del seu 
entorn personal, social i educatiu, i 
participa en interaccions comunicatives 
amb actitud 
cooperativa i respectuosa, tant per a 
intercanviar informació i crear coneixement 
com per a construir vincles personals. 

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. 
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CCL2. Comprén, interpreta i valora textos 
orals, escrits, signats o multimodals senzills 
dels àmbits personal, social i educatiu, amb 
acompanyament puntual, per a participar 
activament en contextos quotidians i per a 
construir coneixement. 

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. 

CCL3. Localitza, selecciona i contrasta, 
amb el degut acompanyament, informació 
senzilla procedent de dues o més fonts, 
avaluant la seua fiabilitat i utilitat en funció 
dels objectius de lectura, 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 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. 

CCL4. Llig obres diverses adequades al seu 
progrés maduratiu, seleccionant aquelles 
que millor s’ajusten als seus gustos i 
interessos; reconeix el patrimoni literari com 
a font de gaudi i aprenentatge individual i 
col·lectiu; i mobilitza la seua experiència 
personal i lectora per a construir i compartir la 
seua interpretació de les obres i 
per a crear textos d’intenció literària a partir 
de models senzills. 

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. 

CCL5. Posa les seues pràctiques 
comunicatives al servei de la convivència 
democràtica, la gestió dialogada dels 
conflictes i la igualtat de drets de totes les 
persones, detectant 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 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. 

 

 

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. 
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DESCRIPTORS 

OPERATIUS 

En completar l’Educació Primària, 
l’alumne o l’alumna… 

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

CP1. Usa, almenys, una llengua, a més 
de la llengua o llengües familiars, per a 
respondre a necessitats comunicatives 
senzilles i predictibles, de manera 
adequada tant al seu 
desenvolupament i interessos com a 
situacions i contextos quotidians dels àmbits 
personal, social i educatiu. 

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. 

CP2. A partir de les seues experiències, 
reconeix la diversitat de perfils lingüístics i 
experimenta estratègies que, de manera 
guiada, li permeten realitzar transferències 
senzilles entre diferents llengües per a 
comunicar-se en contextos quotidians. 

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. 

CP3. Coneix i respecta la diversitat 
lingüística i cultural present en el seu entorn, 
reconeixent i comprenent el seu valor com a 
factor de diàleg, per a millorar la 
convivència. 

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. 

 
 
 
 

 

4. 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 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum 
d’Educació Secundària Obligatòria, estableix les següents competències específiques per a 
l’àrea de Valencià: Llengua i Literatura: 

Multilingüisme i interculturalitat (CE1) 

Descriure i apreciar la diversitat lingüística i cultural de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i del 

món, per mitjà del reconeixement de les llengües de l’alumnat i de la realitat multilingüe i 

intercultural de l’entorn, analitzant les característiques, l’origen i el desenvolupament sociohistòric 

de les dues llengües oficials i de les principals varietats lingüístiques, i combatent els prejudicis 

lingüístics. 

Comprensió oral i multimodal (CE2) 

Comprendre, interpretar i valorar, de manera autònoma, textos orals i multimodals propis dels 
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àmbits personal, social, educatiu i professional, per mitjà de l’escolta activa, aplicant estratègies 

de comprensió oral, reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant-ne la qualitat i fiabilitat. 

 

Comprensió escrita i multimodal (CE3) 

Comprendre, interpretar i valorar, de manera autònoma, textos escrits i multimodals propis dels 

àmbits personal, social, educatiu i professional, per mitjà de la lectura de textos, aplicant 

estratègies de compren- sió escrita, reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant-ne la 

qualitat i fiabilitat. 

 

Expressió oral (CE4) 

Produir missatges orals amb coherència, cohesió i adequació, fluïdesa i correcció, per mitjà de 

diferents suports i situacions de comunicació de l’àmbit familiar, social, educatiu o professional. 

Expressió escrita i multimodal (CE5) 

Produir textos escrits i multimodals coherents, cohesionats, adequats i correctes emprant 

estratègies de planificació, textualització, revisió i edició. 

Interacció oral, escrita i multimodal (CE6) 

Interactuar de manera oral, escrita i multimodal, de forma progressivament autònoma, per mitjà 

de tex- tos de complexitat creixent dels àmbits personal, social, educatiu i professional, utilitzant 

un llenguatge no discriminatori i estratègies bàsiques de comprensió, expressió i resolució 

dialogada de conflictes, de manera síncrona i asíncrona. 

 

Mediació oral, escrita i multimodal (CE7) 

Mediar entre interlocutors aplicant estratègies d’adaptació, simplificació i reformulació del 

llenguatge per a processar i transmetre informació més elaborada en situacions comunicatives 

d’àmbit personal, social i professional. 

Lectura autònoma (CE8) 

Llegir obres i textos de caràcter divers i de complexitat progressiva, seleccionats amb autonomia, 

i reflexionar sobre el perfil lector que es va configurant. 

Competència literària (CE9) 

Llegir i produir textos literaris, contextualitzats en la cultura i la societat, com a font de plaer i de 

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

Les competències en comprensió i expressió oral, escrita i multimodal (CE2, CE3, CE4, CE5), 

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 (CE6) i mediació (CE7), 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 (CE2, CE3) per entendre la diversitat lingüística i cultural i tampoc no 

es pot desvincu- lar de l’expressió i la interacció (CE4, CE5 i CE6) com a eines de reflexió 

interlingüística. Amb el suport de les competències en lectura autònoma (CE8) i literària (CE9) 

com a font d’accés a altres cultures. 

La lectura autònoma (CE8) està indissolublement connectada amb la comprensió escrita (CE2) i 

sovint amb la competència literària (CE9); i estretament vinculada amb la comprensió oral (CE3); 

l’expressió oral (CE4) i escrita (CE5) i la mediació (CE7) en les activitats de foment lector (clubs 

de lectura, ressenyes lite- ràries, dramatitzacions, etc.) 

L’assoliment de la competència literària (CE9), per una banda necessita les competències en 

comprensió oral i escrita (CE2, CE3), així com també les d’expressió (CE4, CE5), per crear textos 

literaris; i per l’altra és una eina que es nodreix i es retroalimenta amb la interacció (CE6) i mediació 

(CE7) amb el seu entorn i que es complementa i s’amplia amb la competència multilingüe i la 

interculturalitat (CE1) 
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4.2 Connexions amb competències específiques d’altres àrees 
 

Les destreses lingüístiques bàsiques (expressió oral (CE4), expressió escrita (CE5), comprensió 

oral (CE2), comprensió escrita (CE3) i interacció (CE6)) 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 (CE8), ja que la llengua escrita està present a totes les matèries. 

La mediació lingüística (CE7), 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 (CE9), 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. 

 

 

4.3 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 ESO 1r i Via ESO 3r, d’Andana 

Edicions, que són els llibres de text que emprarem en 1r i 3r d’ESO. 
 

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 

Llegint i 
enraonant 

CCL, CPSAA, CC, 
CCEC 

Comprensió escrita i multimodal 

Expressió escrita i multimodal 

Interacció oral, escrita i 

multimodal Mediació oral, escrita 

i multimodal Lectura autònoma 

Competència literària 
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La cuina 
de 
l’escriptu
ra 

CCL, CPSAA, CC, 
CCEC 

Comprensió escrita i multimodal 

Expressió escrita i multimodal 

Interacció oral, escrita i 

multimodal Lectura autònoma 

Competència literària 

En parlem? CCL, CPSAA, CC, 
CCEC 

Comprensió oral i multimodal 

Expressió oral 

Interacció oral, escrita i 

multimodal Mediació oral, escrita 

i multimodal 

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 

Lectura autònoma 

La paraula i el text CCL, CP, CCEC Expressió escrita i multimodal 

Lectura autònoma 

El club 
dels 
projectes 

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 Lectura autònoma 

Competència literària 

 
 

 

5. 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 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum 

d’Educació Secundària Obligatòria, organitza els sabers bàsics de la matèria Valencià: Llengua 

i Literatura ens els següents blocs i subblocs. 
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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 Hàbit lector 

3.2 Literatura 

 

SABERS BÀSICS 1r CICLE ESO 

Bloc 1: Llengua i ús 

Biografia lingüística personal. Diversitat lingüística de l’entorn. 

Plurilingüisme, les famílies lingüístiques i les llengües del món 

Les llengües d’Espanya 

Desenvolupament sociohistòric de les llengües d’Espanya 

Reflexió interlingüística 

Estratègies d’identificació de prejudicis i estereotips lingüístics i exploració de maneres 
d’evitar-los 

Llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències 

Expressions idiomàtiques de la llengua 

Bloc 2: Estratègies comunicatives 

2.1 Sabers comuns 

Estratègies per a 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. 

Tipologies textuals i gèneres discursius 

Propietats textuals: coherència, cohesió i adequació 

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

Estratègies de reflexió sobre el procés d’aprenentatge, autoavaluació i autocorrecció 
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2.2 Alfabetització informacional 

Xarxes socials i mitjans de comunicació. Etiqueta digital. Riscos de desinformació, 
manipulació i vulneració de la privacitat en la xarxa 

Hàbits i conductes per a la comunicació segura en entorns virtuals 

Anàlisi de la imatge i elements paratextuals dels textos iconicoverbals i multimodals 

Usos de l’escriptura per a l’organització del pensament: notes, esquemes, mapes 
conceptuals, resums. 

Estratègies de cerca en fonts documentals diverses i amb diferents suports i formats, amb 
criteris de fiabilitat, qualitat i pertinència. 

Estratègies d’ús i tractament de fonts documentals diverses. 

Ús de models per a analitzar, valorar, reorganitzar i sintetitzar la informació en esquemes 
propis. 

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

Utilització de la biblioteca i dels recursos digitals. 

Eines digitals per al treball col·laboratiu i la comunicació. 

2.3 Reflexió sobre la llengua 

La implicació de l’emissor en els textos 

Adequació del registre a la situació de comunicació 

Cohesió: connectors textuals temporals, explicatius, d’ordre i de contrast, distributius, de 
causa, de conseqüència, de condició i d’hipòtesi. 

Cohesió: mecanismes de referència interna gramaticals (substitucions pronominals) i lèxics 
(nominalitzacions i hiperònims de significat abstracte, sinònims, repeticions i el·lipsis). 

Ús coherent de les formes verbals en els textos. 

Correlació temporal en la coordinació i subordinació d’oracions 

Correcció lingüística i revisió ortogràfica i gramatical dels textos. 

Ús de diccionaris, manuals de consulta i correctors en suport analògic o digital 

Els signes de puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. La seua relació amb 
el significat. 

Observació, comparació i manipulació d’estructures lingüístiques. 

Estratègies per al contrast i la transferència entre les llengües. 

Diferències i interseccions entre llengua oral i llengua escrita en situacions comunicatives. 
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La llengua com a sistema i les seues unitats bàsiques 

Formes gramaticals i funcions sintàctiques. 

Relació entre els esquemes semàntic i sintàctic de l’oració simple. Observació i transformació 
d’enunciats i ús de la terminologia sintàctica. 

Procediments lèxics (afixos) i sintàctics per al canvi de categoria gramatical. 

Procediments d’adquisició i formació de paraules: els canvis en el seu significat. 

Les relacions semàntiques entre paraules i els seus valors en funció del context i el propòsit 
comunicatiu. 

2.4 Comunicació i interacció oral 

G1 Comprensió oral 

Estratègies de comprensió oral: sentit global del text i relació entre les seues parts, selecció i 
retenció de la informació rellevant 

Valoració de la forma i el contingut del text 

G2 Expressió oral 

Discursos orals en situacions comunicatives de caràcter formal 

Adequació a l’audiència i al temps d’exposició. 

Planificació, 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. 

G3 Interacció oral 

Estratègies d’escolta activa, assertivitat i resolució dialogada dels conflictes, tenint en compte 
la perspectiva de gènere. 

Interaccions orals en situacions comunicatives de caràcter formal i informal. 

Estratègies de cortesia lingüística i cooperació conversacional. 

2. 5 Comprensió escrita 

Estratègies de comprensió abans de la lectura: coneixements previs, objectius de lectura, 
hipòtesis per mitjà d’informació paratextual, tipologia, gènere i estructura del text. 

Estratègies de comprensió durant la lectura: coherència interna del text, inferències, sentits 
figurats i significats no explícits. 

Estratègies de comprensió després de la lectura: tema, tesi, idea principal, arguments, 
intenció de l’autor i organització del contingut. 
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Valoració de la forma i el contingut del text 

2.6 Expressió escrita i multimodal 

Estratègies del procés d’escriptura i multimodal: planificació, textualització, revisió i correcció. 

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals. Propietat lèxica. 

Presentació cuidada de les produccions escrites 

Elements gràfics i paratextuals. 

Interaccions escrites en situacions comunicatives de caràcter formal i informal. 

Bloc 3 Lectura i literatura 

3.1 Hàbit lector 

Identitat lectora: selecció d’obres variades i lectura autònoma, consciència i verbalització dels 
propis gustos. 

Identitat lectora: valoració crítica dels textos i sobre la pròpia pràctica de lectura. 

Expressió de l’experiència lectora i de diferents formes d’apropiació i recreació dels textos 
llegits 

Ús de la biblioteca escolar i pública. Circuit literari i lector. Participació en actes culturals. 

Estratègies per a la recomanació de les lectures 

3.2 Literatura 

Obres rellevants de la literatura juvenil contemporània i del patrimoni literari universal, inscrites 
en itineraris temàtics o de gènere, que incloguen la presència d’autores i autors. 

Estratègies de construcció compartida de la interpretació de les obres. Converses literàries 

Lectura i comprensió de textos literaris: estructura, aspectes formals, recursos estilístics i 
retòrics 

Estratègies d’utilització d’informació sociohistòrica, cultural i artística bàsica per a construir la 
interpretació de les obres literàries. 

Relació i comparació dels textos llegits amb altres textos i manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes de ficció en funció de temes, tòpics, estructures i 
llenguatges. 

Estratègies, models i pautes per a l’expressió de la interpretació i valoració personal d’obres 
i fragments literaris. Lectura amb perspectiva de gènere. 

Lectura expressiva, dramatització i recitació dels textos tenint en compte els processos de 
comprensió, apropiació i oralització implicats. 

Planificació i creació de textos a partir de l’apropiació de les convencions del llenguatge literari 
i en referència a models donats (imitació, transformació, continuació, etc.). 
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SABERS BÀSICS 2n CICLE ESO 

Bloc 1: Llengua i ús 

Biografia lingüística personal. Diversitat lingüística de l’entorn. 

Plurilingüisme, les famílies lingüístiques i les llengües del món 

Variació lingüística 

Desenvolupament sociohistòric de les llengües d’Espanya 

Aproximació a les llengües de signes 

Reflexió interlingüística 

Estratègies d’exploració i qüestionament de prejudicis i estereotips lingüístics. Fenòmens del 
contacte entre llengües 

Drets lingüístics i la seua expressió en lleis i declaracions institucionals 

Expressions idiomàtiques de la llengua 
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Bloc 2: Estratègies comunicatives 

2.1 Sabers comuns 

Estratègies per a 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. 

Tipologies textuals i gèneres discursius 

Gèneres discursius propis de l’àmbit professional: el currículum, la carta de motivació i 
l’entrevista de treball 

Propietats textuals: coherència, cohesió i adequació 

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

Estratègies de reflexió sobre el procés d’aprenentatge, autoavaluació i autocorrecció 

Estratègies de gestió de les emocions en la comunicació 

2.2 Alfabetització informacional 

Xarxes socials i mitjans de comunicació. Etiqueta digital. Riscos de desinformació, 
manipulació i vulneració de la privacitat en la xarxa 

Hàbits i conductes per a la comunicació segura en entorns virtuals 

Anàlisi de la imatge i elements paratextuals dels textos iconicoverbals i multimodals 

Usos de l’escriptura per a l’organització del pensament: notes, esquemes, mapes 
conceptuals, resums, etc. 

Estratègies de cerca en fonts documentals diverses i amb diferents suports i formats, amb 
criteris de fiabilitat, qualitat i pertinència. 

Estratègies d’ús i tractament de fonts documentals diverses 

Ús de models per a analitzar, valorar, reorganitzar i sintetitzar la informació en esquemes 

propis. 

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

Utilització de la biblioteca i dels recursos digitals. 

Eines digitals per al treball col·laboratiu i la comunicació. 

2.3 Reflexió sobre la llengua 

La implicació de l’emissor en els textos 

L’expressió de la subjectivitat en textos 

Adequació del registre a la situació de comunicació 
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Cohesió: connectors textuals temporals, explicatius, d’ordre i de contrast, distributius, de 
causa, de conseqüència, de condició i d’hipòtesi. 

Cohesió: mecanismes de referència interna gramaticals (substitucions pronominals) i lèxics 
(nominalitzacions i hiperònims de significat abstracte, sinònims, repeticions i el·lipsis). 

Ús coherent de les formes verbals en els textos. 

Correlació temporal en la coordinació i subordinació d’oracions 

Correcció lingüística i revisió ortogràfica i gramatical dels textos. 

Ús de diccionaris, manuals de consulta i correctors en suport analògic o digital 

Els signes de puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. La seua relació amb 
el significat. 

Observació, comparació i manipulació d’estructures lingüístiques. 

Estratègies per al contrast i la transferència entre les llengües. 

Diferències i interseccions entre llengua oral i llengua escrita en situacions comunicatives. 

La llengua com a sistema i les seues unitats bàsiques 

Formes gramaticals i funcions sintàctiques. 

Relació entre els esquemes semàntic i sintàctic de l’oració simple. Observació i transformació 
d’enunciats i ús de la terminologia sintàctica. 

Procediments lèxics (afixos) i sintàctics per al canvi de categoria gramatical. 

Procediments d’adquisició i formació de paraules: els canvis en el seu significat. 

Les relacions semàntiques entre paraules i els seus valors en funció del context i el propòsit 
comunicatiu. 

2.4 Comunicació i interacció oral 

G1 Comprensió oral 

Estratègies de comprensió oral: sentit global del text i relació entre les seues parts, selecció i 
retenció de la informació rellevant 

Valoració de la forma i el contingut del text 

G2 Expressió oral 

Discursos orals en situacions comunicatives de caràcter formal 

Adequació a l’audiència i al temps d’exposició 

Planificació, producció i revisió de textos orals i multimodals 

Trets discursius i lingüístics de l’oralitat formal 
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Estratègies d’expressió oral: interpretació i ús d’elements de la comunicació no verbal 

 
 

G3 Interacció oral 

Estratègies d’escolta activa, assertivitat i resolució dialogada dels conflictes, tenint en compte 
la perspectiva de gènere 

Interaccions orals en situacions comunicatives de caràcter formal i informal 

Estratègies de cortesia lingüística i cooperació conversacional 

2. 5 Comprensió escrita 

Estratègies de comprensió abans de la lectura: coneixements previs, objectius de lectura, 
hipòtesis per mitjà d’informació paratextual, tipologia, gènere i estructura del text. 

Estratègies de comprensió durant la lectura: coherència interna del text, inferències, sentits 
figurats i significats no explícits. 

Estratègies de comprensió després de la lectura: tema, tesi, idea principal, arguments, 
intenció de l’autor i organització del contingut. 

Valoració de la forma i el contingut del text 

2.6 Expressió escrita i multimodal 

Estratègies del procés d’escriptura i multimodal: planificació, textualització, revisió i correcció. 

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals. Propietat lèxica. 

Presentació cuidada de les produccions escrites 

Elements gràfics i paratextuals. 

Interaccions escrites en situacions comunicatives de caràcter formal i informal. 

Bloc 3 Lectura i literatura 

3.1 Hàbit lector 

Identitat lectora: selecció d’obres variades i lectura autònoma, consciència i verbalització dels 
propis gustos. 

Identitat lectora: valoració crítica dels textos i sobre la pròpia pràctica de lectura. 

Expressió de l’experiència lectora i de diferents formes d’apropiació i recreació dels textos 
llegits 

Ús de la biblioteca escolar i pública. Circuit literari i lector. Participació en actes culturals. 

Estratègies per a la recomanació de les lectures 

3.2 Literatura 
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Obres rellevants del patrimoni literari nacional i universal i de la literatura actual, inscrites en 
itineraris temàtics o de gènere, que incloguen la presència d’autores i autors. 

 
 

Estratègies de construcció compartida de la interpretació de les obres. Converses literàries 

Lectura i comprensió de textos literaris: estructura, aspectes formals, recursos estilístics i 
retòrics 

Estratègies d’utilització d’informació sociohistòrica, cultural i artística bàsica per a construir la 
interpretació de les obres literàries. 

Relació i comparació dels textos llegits amb altres textos, orals, escrits o multimodals, i 
manifestacions artístiques i culturals, i amb les noves formes de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. Elements de continuïtat i ruptura. 

Estratègies per a interpretar obres i fragments literaris tenint en compte els valors culturals, 
ètics i estètics presents en els textos. Lectura amb perspectiva de gènere. 

Lectura expressiva, dramatització i recitació dels textos tenint en compte els processos de 
comprensió, apropiació i oralització implicats. 

Planificació i creació de textos a partir de l’apropiació de les convencions del llenguatge literari 
i en referència a models donats (imitació, transformació, continuació, etc.). 

 

 

6. SITUACIONS D’APRENENTATGE 

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

respectuosos 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 especialment 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 disseny universal, que cap barrera física, cognitiva, sensorial o emocional coarte la participació 

i l’aprenentatge 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 lingüístics, 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, 
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a més de la consciència dels usos discriminatoris i sexistes del llenguatge. 

És fonamental que les situacions d’aprenentatge interrelacionen diverses competències 

lingüístiques específiques 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 planificació 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. 

Les situacions d’aprenentatge han de tindre en compte els següents contextos: 

A) Context personal: experiències personals de l’alumnat i que impliquen l’expressió oral de 

senti- ments, vivències, opinions i fets en un clima de confiança, respecte, escolta, afectivitat, 

empatia, cooperació 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. 

C) Context educatiu: 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, descriure, enunciar, explicar, demostrar, aplicar i practicar, amb una actitud activa, 

crítica i reflexiva, que li permeta continuar aprenent al llarg de la vida. 

 
 

7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

El Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum 
d’Educació Secundària Obligatòria, en desenvolupament de la LOMLOE estableix que 
l’Educació Secundària Obliga-tòria s’ha d’organitzar d’acord amb els principis d’educació comuna 
i inclusiva i d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Els centres, en l’exercici de la seua autonomia, 
han d’adoptar les mesures d’atenció a la diversitat adients, tant organitzatives com curriculars, 
d’acord amb els nivells de resposta per a la inclusió que s’estableixen al sistema educatiu 
valencià. 

Entre les mesures d’inclusió s’han de contemplar les que garantisquen l’accessibilitat, les 

adequacions i personalitzacions del currículum, la integració de matèries en àmbits, els 

agrupaments flexibles, els des- doblaments de grups, l’oferta de matèries optatives, els 

programes de reforç i les mesures de suport personalitzat per a l’alumnat amb necessitat 
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específica de suport educatiu. 

Les mesures adoptades han de formar part del projecte educatiu del centre i s’han d’orientar a 

permetre a tot l’alumnat el desenvolupament de les competències previst en el Perfil d’eixida i la 

consecució dels objectius de l’Educació Secundària Obligatòria, sense que aquest fet puga 

impedir-li la promoció al curs o etapa següent, o l’obtenció del títol de graduat o graduada en 

Educació Secundària Obligatòria. 

 
 
 

7.1 Mesures de resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat nouvingut 
 

La Llei de Plurilingüisme 4/2018, la Resolució del 5 de juny de 2018 d’Acollida lingüística, l’Ordre 

20/2019 del 30 d’abril d’Inclusió de l’alumnat, la Resolució de 10 de setembre de 2020 sobre 

Participació del personal extern i dels agents comunitaris i les resolucions anuals d’inici de curs 

sobre el funcionament dels centres, són els referents normatius del protocol d’acollida lingüística 

i inclusió. 

Donada la prioritat de la competència en comunicació com a base per a l’accés a la resta de 

competències, la Resolució d’Acollida lingüística preveu les següents mesures de suport 

lingüístic: 

• Facilitar la incorporació de l’alumnat al sistema educatiu valencià proporcionant-li els 

instru- ments lingüístics bàsics per a poder seguir les classes (valencià, castellà, 

anglés). 

• Desenvolupar actituds positives cap al valencià i el seu procés de normalització lingüística. 

• Oferir ajuda personalitzada perquè puga comprendre i abordar continguts que es treballen 
amb 

        tot el grup i que li permetran una major participació en les activitats de l’aula. 
 
 
 
 

• Facilitar ajudes durant les activitats d’aula per tal de centrar l’atenció, aclarir conceptes, 

guiar la tasca i, especialment, afavorir l’expressió oral. 

• Revisar, reflexionar o reforçar activitats de classe. 

El progrés comunicatiu va molt lligat a l’adaptació i integració lingüística de l’alumnat en el seu 

entorn. Cal adaptar el currículum de l’aprenentatge del valencià, com a llengua vehicular, per a 

trencar les primeres barreres. Per tant, es fomentarà la inclusió de l’alumnat en aquelles activitats 

del grup aula i de grup reduït que ho possibiliten. Alhora, es reforçarà el seu treball personal amb 

material complementari. 

Les estratègies i els recursos d’aprenentatge partiran sempre de l’acompanyament a l’aula i la 

inclusió en el grup. Es treballaran: 

* tàndems d’aprenentatge 

* alumnat i docent guia que acompanye les persones nouvingudes en el seu procés sempre 
que siga possible 

* activitats de transllenguatge per a relacionar continguts 

* treballs sobre les àrees d’interés bàsiques: lèxic i gramàtica pràctica, oral, amb 
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enfocament comunicatiu. 

L’atenció a la diversitat es preveu també en la metodologia i en les estratègies didàctiques 

concretes que s’aplicaran a l’aula. Aquestes estratègies afecten principalment l’ensenyament del 

lèxic, de l’expressió oral i de l’expressió escrita. 

Quant a l’ensenyament del lèxic es parteix de la realitat immediata dels alumnes. Es tracta de 

respectar les diferències individuals i d’anar buscant registres apropiats a diferents usos 

comunicatius. D’altra banda, s’han tingut en compte els diversos usos socials de la llengua per 

mitjà d’una sèrie d’activitats de diferent grau de dificultat. Referent a l’expressió oral i escrita es 

proposa una atenció més individualitzada cap a les dificultats específiques que presente cada 

alumne. Així es tracta l’ensenyament de la composició escrita de manera que permeta una fàcil 

individualització i es proposa la creació d’un ambient de socialització que permeta la correcció 

col·lectiva dels exercicis orals individuals, la intervenció en debats i els treballs en grup. 

 
Quant al tractament de la diversitat cal tenir en compte: 

* El treball en grup en bona part de les activitats de reflexió i de planificació com a eina per 

a facilitar la interacció entre alumnes amb diferents capacitats i coneixements, i millorar la 

motivació i la competència dels més febles. 

* Les diferències tant en l’aportació al procés com en l’elaboració del producte final entre 

els diferents alumnes, sense que això signifique una valoració negativa independent de 

l’esforç esmerçat i de les capacitats i coneixements previs que constituïen el punt de 

partida de cada alumne o alumna. 

Els objectius per a l’alumnat nouvingut són els generals d’ESO amb una especial incidència en les 

competències específiques de comprensió i expressió oral i escrita, interacció i mediació. 

Pel que fa als continguts que es treballaran a partir de Fer Via, adaptats per l’equip docent a les 

necessitats de l’alumnat nouvingut, són: 
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Comprensió i expressió Lèxic Fonètica, gramàtica i 
verbs 

 

- La presentació. Descripció física 

- Estudis i treballs 

- Rutines i accions 

- Gustos personals 

- Expressió de sensacions i caràcter 

- Fórmules per a expressar acord o 
desacord 

- Recursos per a demanar informació 

- Expressió d’accions, viatges i rutines 

- Predicció de l’oratge 

- La notícia 

- La salut 

- L’esplai 

La família 

El cos 

humà Els 

oficis 

El temps 

Estats 

d’ànim 

Maneres de ser 

La casa 

Els 

números 

Roba 

Accions 

Colors 

Mobles 

Llocs 

Possessius 

Vocals 

Pronoms forts 

Pronoms 

febles 

Vocals obertes i tancades 

Negació 

S sorda i 

sonora 

Palatals 

Laterals 

Vibrants 

Labials 

Adverbis 
Perífrasis 

Infinitiu, gerundi i participi 

Gentilicis 

Present 

Passat 

Futur 

Condicional 
 

Coneixements 

i valors culturals 

Personatges valencians. Ruta dels castells. Illes valencianes. Festes. 
Els nostres monstres. Artistes. Monuments. Gastronomia. Pobles. 
Parcs Naturals. Tradicions. Costums 
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7.2 Mesures de resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat ACI i ACIS 
 

El Pla d’actuació personalitzat (PAP) és el document que organitza les mesures de resposta 

educativa, d’acord amb l’article 14 del Decret 104/2018, per a garantir l’accés, la participació 

i l’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que requereix 

determinades mesures personalitzades, a partir de la proposta feta en l’informe 

sociopsicopedagògic. 

El reforç pedagògic s’ha de fer preferentment dins de l’aula ordinària utilitzant estratègies 

organitzatives (desdoblaments en grups heterogenis, docència compartida...) que beneficien tot 

l’alumnat del grup classe i possibiliten que l’alumnat que el rep participe en les activitats de les 

unitats didàctiques programades en el seu grup de referència. 

Els alumnes diagnosticats pel departament d’orientació del centre o des de les escoles que 

necessiten una adaptació curricular ACI o ACIS treballaran a partir dels quaderns d’activitats 

preparats pel professorat tot atenent a les característiques particular de cada alumna o alumne, 

que també podrà fer ús del llibre de text comú per a la realització d’algunes activitats: 

-Activitats del llibre Via ESO (de la part inicial de comprensió oral, algunes activitats d’àudio 

o vídeo en parella o en grup), que l’alumne amb adaptació pot fer amb la resta de companys. 

D’aquesta ma- nera fem educació inclusiva, ja que en algunes activitats treballarà amb la 

resta d’alumnes del grup aula, amb el mateix llibre que els companys. 

-Activitats del quadern d’activitats per a treballar de forma autònoma, adaptades. És cada 

professor qui decideix quan els alumnes amb adaptació treballen amb el grup aula i quan 

treballen pel seu compte. 

A continuació facilitem un model de graella per a la programació. Cada docent o departament 

d’orientació ha de valorar l’abast de l’adaptació curricular en funció del punt de partida de cada 

alumne. Després, es fa un seguiment per avaluacions. 

 
 
 

 

8. RECURSOS 

a) El llibre de text Via ESO, que ofereix els següents recursos: 

• Prova inicial de nivell 

• Models d’exàmens per unitats didàctiques 

• Autoavaluació per als alumnes 

• Material d’àudio i audiovisual 

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

b) Quadern d’exercicis adaptat pel professorat a cada alumne segons el seu nivell. 

 
 

9. AVALUACIÓ 

La LOMLOE proposa una avaluació contínua, formativa, integradora, diferenciada i per 
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competències, que ha de tindre com a objectiu la consecució dels objectius generals de l’etapa i 

les competències claus previstes 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, adoptant les mesures de reforç o adaptacions pertinents. 

L’avaluació formativa va estretament lligada a l’avaluació contínua. L’observació atenta del 

procés d’aprenentatge 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’autoavaluació. 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. 

 

 

9.1 CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

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

situacions d’aprenentatge i el procediment i instruments d’avaluació que calen per a avaluar 

l’adquisició de cada competència específica. 

 

El Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum 

d’Educació Secundària Obligatòria, estableix quins són els nivells mínims al final de cadascun 

dels dos cicles de l’ESO. 

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 1. MULTILINGÜÍSME I INTERCULTURALITAT 
 

2n ESO 

1.1. Identificar i valorar les llengües d’Espanya i del món, i les varietats lingüístiques de les 
dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, identificant nocions bàsiques de les 
llengües i contrastant algunes característiques en discursos orals, escrits i multimodals. 
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1.2. Mostrar interés per l’ús del valencià en les diferents situacions comunicatives de l’àmbit 
personal, social i educatiu, i valorar la seua importància com a llengua pròpia del territori. 

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

1.4. Identificar 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 cultural, 
lingüística i dialectal. 

1.5. Reflexionar i exemplificar, amb certa autonomia, aspectes del funcionament de les 
llengües, a partir de l’observació, la comparació entre aquestes i la manipulació de 
paraules, oracions i textos de distintes llengües, fent ús del metallenguatge. 

 

 

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 2. COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 
 

2n ESO 

2.1. Escoltar de manera activa, interpretar i valorar, amb progressiva autonomia, textos 
orals i multimodals de gèneres, tipologies i registres diferents, propis de l’àmbit personal, 
social i educatiu, reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant-ne la qualitat i la 
fiabilitat, així com la idoneïtat del canal utilitzat. 

2.2. Interpretar el sentit global i les idees principals i secundàries de textos orals i multimodals 
de coneixements ajustats a diferents àmbits del coneixement. 

2.3. Extraure i interpretar informació (explícita i implícita) dels textos orals i multimodals, i dels 
elements no verbals, i valorar el propòsit del text i la intenció de l’emissor. 

 

 
COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 3. COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

 

2n ESO 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb progressiva autonomia, textos escrits i multimodals de 
gèneres, tipologies i registres diferents propis de l’àmbit personal, social i educatiu, per mitjà 
de l’anàlisi dels elements formals i de contingut propis del nivell educatiu, i avaluant-ne la 
qualitat i fiabilitat, així com la idoneïtat del canal utilitzat i l’eficàcia dels procediments 
comunicatius emprats. 

3.2. Aplicar, amb progressiva autonomia, tot tipus d’estratègies per a comprendre el sentit 
global i la informació específica, distingir les idees principals de les secundàries, obtindré 
informació literal, interpretar informació explícita i implícita i valorar el propòsit de diferents 
textos i la intenció de l’emissor. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els gèneres discursius, i reconéixer l’estructura i algunes 
de les característiques lingüístiques específiques de cada tipus de text. 

3.4. Localitzar, seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts, 
avaluant-ne la fiabilitat i pertinença, en diferents textos multimodals en mitjans 
digitals, amb progressiva autonomia, de l’àmbit personal, social i educatiu. 



 

32 
 

 
 
 

3.5. Aplicar, amb progressiva autonomia, tot tipus d’estratègies per a la cerca, selecció, 
gestió i edició de la informació, en diferents textos multimodals, per a ampliar 
coneixements de manera responsable, contrastar la informació de fonts de caràcter 
general, atenent el context i la intenció comunicativa, i utilitzar-la citant-ne les fonts. 

 

 

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 4. EXPRESSIÓ ORAL 
 

2n ESO 

4.1. Produir, amb progressiva autonomia, discursos orals sobre diferents àmbits del 
coneixement, ajustats a la situació comunicativa i als gèneres discursius de l’àmbit personal, 
social i educatiu, amb adequació i coherència, fent ús de connectors i aportant el seu propi 
punt de vista. 

4.2. Produir discursos orals amb una pronunciació correcta i una entonació adequada, 
utilitzant els elements prosòdics i els recursos no verbals adequats que reforcen el discurs i 
utilitzant diferents suports audiovisuals. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un registre estàndard, un llenguatge no discriminatori i 
un vocabulari precís i ajustat a la norma, mostrant un bon domini lingüístic i morfosintàctic i 
reflexionant sobre la llengua i el seu ús. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts, de manera 
progressivament autònoma, sobre temes de l’àmbit personal, social i educatiu, avaluant-ne la 
fiabilitat, i compartir oralment els resultats adoptant un punt de vista personal i respectuós amb 
la propietat intel·lectual. 

 

 
COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 5. EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

 

2n ESO 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, textos escrits i multimodals de gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social i educatiu que responguen a la situació comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, utilitzant elements de cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no discriminatori i detectar, de manera progressivament autònoma, 
els possibles usos manipuladors de la llengua durant el procés de composició escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés d’escriptura, de manera reflexiva i amb ajuda puntual del 
professorat, i incorporant progressivament metallenguatge, els coneixements lingüístics, 
textuals i discursius necessaris en la situació d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i editar, amb progressiva autonomia, durant el procés 
d’escriptura, mitjançant estratègies gradualment complexes. 
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COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 6. INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I MULTIMODAL 
 

2n ESO 

6.1. Interactuar oralment, amb progressiva autonomia, sobre coneixements ajustats a la 
situació comunicativa de l’àmbit personal, social i educatiu, per mitjà de diferents suports, 
aplicant l’escolta activa i utilitzant un vocabulari precís i no discriminatori, la cortesia 
lingüística, l’etiqueta digital i els recursos no verbals que faciliten la construcció d’un discurs 
consensuat. 

6.2. Identificar i rebutjar, amb ajuda puntual, 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. 

6.3. Utilitzar, amb ajuda puntual, estratègies per a la gestió dialogada de conflictes en 
l’àmbit personal, educatiu i social. 

6.4. Interactuar en textos escrits i multimodals de manera asíncrona i síncrona amb 
progressiva autonomia, mostrant empatia i respecte per les diferents necessitats, idees i 
motivacions dels interlocutors, utilitzant estratègies per a expressar missatges cohesionats, 
coherents i adequats amb un vocabulari precís i no discriminatori. 

 

 
COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 7. MEDIACIÓ ORAL, ESCRITA I MULTIMODAL 

 

2n ESO 

7.1. Mostrar interés per participar en la solució de problemes de comprensió recíproca entre 
parlants de llengües o varietats lingüístiques diferents, sobre assumptes diversos de l’àmbit 
personal, social i educatiu. 

7.2. Comprendre, comunicar i descriure textos de complexitat mitjana en diferents suports, o 
explicar conceptes, de manera oral o escrita, combinant el seu repertori lingüístic (L1-L1, L1-
L2, L2-L1). 

7.3. Seleccionar i aplicar, de manera progressivament autònoma, estratègies de simplificació 
i adaptació de la llengua, que faciliten la comprensió i expressió oral i escrita de la informació 
en diferents llengües del seu repertori lingüístic (L1-L1, L1-L2, L2-L1). 

 

 
COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 8. LECTURA AUTÒNOMA 

 

2n ESO 

8.1. Llegir obres diverses i textos escrits i multimodals de l’àmbit personal, social i educatiu, 
seleccionant, amb progressiva autonomia, els que millor s’ajusten en cada moment vital als 
seus gustos, interessos i necessitats personals. 

8.2. Deixar constància del propi itinerari lector i de les experiències lectores. 

8.3. Compartir les experiències de lectura, en suports diversos, participant en comunitats 
lectores en l’àmbit educatiu i social, i relacionant el sentit de l’obra amb la pròpia experiència 
biogràfica i lectora. 
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COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 9. COMPETÈNCIA LITERÀRIA 
 

2n ESO 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i obres completes, amb progressiva autonomia i en 
contextos socioculturals pròxims, tenint en compte els interessos de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant dels textos literaris, de les obres completes, i aportar 
conclusions de manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles entre els textos llegits i altres textos escrits, orals o 
multimodals, o bé amb altres manifestacions artístiques en funció de temes, tòpics, 
estructures, llenguatge i valors ètics o estètics, mostrant, a més, implicació i resposta personal 
del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres literàries, utilitzant alguns recursos retòrics i el 
metallenguatge literari, amb suport puntual del professorat. 

9.5. Crear textos literaris senzills dels gèneres bàsics (contes, dramatitzacions, poemes, 
cançons...) aplicant els recursos literaris bàsics adequats, amb progressiva autonomia. 

9.6. Participar en manifestacions literàries, recitals i representacions teatrals partint de models. 

 

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 1. MULTILINGÜÍSME I INTERCULTURALITAT 
 

4t ESO 

1.1. Identificar i valorar les llengües d’Espanya i del món, i les varietats lingüístiques 
de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana a partir de l’explicació del seu 
origen i del seu 
desenvolupament sociohistòric, contrastant aspectes lingüístics i discursius, així com els trets 
de les diferents varietats, en manifestacions orals, escrites i multimodals 
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1.2. Mostrar interés per l’ús del valencià en les diferents situacions comunicatives de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional, i valorar la seua importància com a llengua pròpia 
del territori. 

1.3. Mostrar interés i respecte per les diverses varietats lingüístiques, identificant i contrastant 
les seues característiques principals i diferenciant-les d’altres varietats en diferents 
contextos d’ús. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i estereotips lingüístics a partir de l’anàlisi de la 
diversitat lingüística de l’entorn, de les llengües en contacte i dels drets lingüístics individuals i 
col·lectius, amb una actitud de respecte i valoració de la riquesa cultural, lingüística i dialectal. 

1.5. Formular generalitzacions, amb progressiva autonomia, sobre aspectes del 
funcionament de les llengües, a partir de la manipulació, la comparació i la transformació 
d’enunciats, així com també de la formulació d’hipòtesis i la cerca d’exemples, fent ús del 
metallenguatge específic i consultant diccionaris, manuals i gramàtiques. 

 

 

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 2. COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 
 

4r ESO 

2.1. Escoltar de manera activa, interpretar i valorar, de manera autònoma, textos orals i 
multimodals de gèneres, tipologies i registres diferents, propis de l’àmbit personal, social, 
educatiu i professional, reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant-ne la qualitat i 
fiabilitat, així com la idoneïtat del canal utilitzat. 

2.2. Interpretar el sentit global i les idees principals i secundàries de textos orals i multimodals 
de coneixements complexos i ajustats a la situació comunicativa. 

2.3. Extraure i interpretar informació (explícita i implícita) dels textos orals i multimodals, 
dels elements no verbals i dels elements prosòdics, així com identificar incongruències 
entre text i elements no verbals, i valorar de manera crítica i raonada els continguts, el 
propòsit del text i la intenció de l’emissor. 

 

 
COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 3. COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

 

4t ESO 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, de manera autònoma, textos escrits i multimodals de 
gèneres, tipologies i registres diferents propis de l’àmbit personal, social, educatiu i 
professional, reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, així 
com la idoneïtat del canal utilitzat i l’eficàcia dels procediments comunicatius emprats. 

3.2. Aplicar, de manera autònoma, tot tipus d’estratègies per a comprendre el sentit global i la 
informació específica, distingir les idees principals de les secundàries, obtindre informació 
literal, interpretar informació explícita i implícita i valorar de manera raonada i crítica els 
continguts, el propòsit de diferents textos i la intenció de l’emissor. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els gèneres discursius, i reconéixer l’estructura 
complexa i el format dels textos i les característiques lingüístiques específiques de cada tipus 
de text. 
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3.4. Localitzar, seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts, 
avaluant-ne la fiabilitat i pertinença en funció dels objectius de lectura i evitant els 
riscs de manipulació i 
desinformació, en diferents textos multimodals en mitjans digitals, de manera autònoma, de 
l’àmbit personal, social, educatiu i professional. 

3.5. Aplicar, de manera autònoma, tot tipus d’estratègies per a la cerca, selecció, gestió i 
edició de la informació, en diferents textos multimodals, per a ampliar coneixements de 
manera responsable, contrastar i valorar la informació de fonts diverses, atenent el context 
i la intenció comunicativa, i utilitzar-la citant-ne les fonts i respectant els principis de 
propietat intel·lectual. 

 

 

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 4. EXPRESSIÓ ORAL 
 

4t ESO 

4.1. Produir, amb autonomia, discursos orals extensos sobre coneixements complexos 
ajustats a la situació comunicativa i als gèneres discursius de l’àmbit personal, social, educatiu 
i professional, amb adequació, coherència i cohesió, manifestant una consciència crítica cap 
al tema. 

4.2. Produir discursos orals amb fluïdesa, una bona pronunciació i entonació, utilitzant de 
manera eficaç els elements prosòdics, els recursos no verbals i diferents suports audiovisuals 
que reforcen les idees expressades i que capten audiovisuals. l’atenció del receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un registre formal, un llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i ajustat a la norma, fent ús d’expressions idiomàtiques, amb un domini òptim de 
la morfosintaxi, i reflexionant sobre la llengua, el seu ús i el propòsit comunicatiu. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts, de manera autònoma, 
sobre temes d’interés acadèmic, personal o social, calibrant-ne la fiabilitat i pertinència, i 
reelaborar- 
la i comunicar-la de manera creativa adoptant un punt de vista crític i respectant els principis 
de propietat intel·lectual. 

 

 
COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 5. EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

 

4t ESO 

5.1. Produir, de manera autònoma, textos escrits i multimodals complexos de gèneres 
discursius de l’àmbit personal, social, educatiu i professional que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, coherència, cohesió i correcció. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no discriminatori i detectar, de manera autònoma, els usos 
manipuladors de la llengua durant el procés de composició escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés d’escriptura, de manera reflexiva i autònoma, i utilitzant 
metallenguatge, els coneixements lingüístics textuals i discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i editar, de manera autònoma, durant el procés 
d’escriptura, utilitzant les estratègies necessàries de manera precisa. 
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COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 6. INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I MULTIMODAL 
 

4t ESO 

6.1. Interactuar oralment, amb autonomia, sobre coneixements complexos ajustats a la 
situació comunicativa de l’àmbit personal, social, educatiu i professional, per mitjà de 
diferents suports, aplicant l’escolta activa i utilitzant un vocabulari precís i no discriminatori, 
la cortesia lingüística, l’etiqueta digital i els recursos no verbals que faciliten la construcció 
d’un discurs consensuat, utilitzant un vocabulari ric, correcte i no discriminatori, i implicant-se 
de manera activa i reflexiva amb una actitud dialogant i d’escolta per a la construcció d’un 
discurs comú consensuat. 

6.2. Identificar i rebutjar, de manera autònoma, 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. 

6.3. Utilitzar estratègies, de manera autònoma, per a la gestió dialogada de conflictes en 
l’àmbit personal, educatiu i social. 

6.4. Interactuar en textos escrits i multimodals complexos de manera asíncrona i síncrona 
amb autonomia, mostrant empatia i respecte per les diferents necessitats, idees i motivacions 
dels interlocutors, amb adequació, coherència, cohesió, correcció i un vocabulari ric i no 
discriminatori. 

 

 
COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 7. MEDIACIÓ ORAL, ESCRITA I MULTIMODAL 

 

4t ESO 

7.1. Mostrar interés per participar en la solució de problemes de comprensió recíproca entre 
parlants de llengües o varietats lingüístiques diferents, sobre assumptes diversos de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional. 

7.2. Comprendre, comunicar, descriure i parafrasejar textos d’una certa complexitat en 
diferents suports, o explicar conceptes, de manera oral o escrita, combinant el seu 
repertori lingüístic (L1-L1, L1-L2, L2-L1). 

7.3. Seleccionar i aplicar, de manera autònoma, estratègies de simplificació, adaptació i 
reformulació de la llengua, que faciliten la comprensió i expressió oral i escrita de la 
informació en diferents llengües del seu repertori lingüístic (L1-L1, L1-L2, L2-L1). 

 

 
COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 8. LECTURA AUTÒNOMA 

 

4t ESO 

8.1. Llegir obres diverses i textos escrits i multimodals de l’àmbit personal, social, educatiu 
i professional, seleccionant de manera autònoma els que millor s’ajusten en cada moment 
vital als seus gustos, interessos i necessitats personals. 

8.2. Deixar constància del propi itinerari lector i cultural, explicant els criteris de selecció de 
les lectures, les formes d’accés a la cultura literària i les experiències lectores. 
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8.3. Compartir les experiències de lectura, en suports diversos, participant en comunitats 
lectores en l’àmbit educatiu i social, i relacionant el sentit de l’obra amb la pròpia experiència 
biogràfica, lectora i cultural. 

 

 

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 9. COMPETÈNCIA LITERÀRIA 
 

4t ESO 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i obres completes, de manera autònoma, tenint en 
compte els interessos de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant de les obres literàries, de manera autònoma, i aportar 
conclusions amb reflexió i visió crítica. 

9.3. Establir, de manera progressivament autònoma, vincles entre els textos llegits i altres 
textos escrits, orals o multimodals, o bé amb altres manifestacions artístiques en funció de 
temes, tòpics, estructures, llenguatge i valors ètics o estètics, mostrant, a més, implicació i 
resposta personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres literàries, utilitzant els recursos retòrics fonamentals, 
el metallenguatge i les característiques dels gèneres, de manera autònoma. 

9.5. Crear textos literaris (relats breus, dramatitzacions, poemes, cançons...) aplicant els 
recursos literaris adequats a cada gènere, de manera autònoma. 

9.6. Organitzar i participar en manifestacions literàries, recitals i representacions teatrals. 

 
 
 
 

9.2 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. 
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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. 
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9.3 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ PER CURSOS 

1r ESO 

Manual: Projecte Via ESO. Valencià: llengua i literatura. ESO 1. Andana Edicions 
 

Utilització del SALT USU de Conselleria http://www.salt.gva.es/va/ 
 

Utilització d’un diccionari en paper o digital http://www.avl.gva.es/dnv Diccionari de 

l’ Acadèmia Valenciana de la Llengua. Utilització d’una gramàtica (AVL) 

Aplicació mòbil: DNV (Diccionari Normatiu Valencià) 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
 

Partint del principi d’avaluació contínua, els criteris segons els quals s’obtindrà la 
qualificació parcial i final són els següents: 

 
 
 

1.- Realització de proves orals i escrites. Control de lectura 70% 

2.- Presentació de treballs i llibreta en el termini establert. Realització  

d’exercicis, participació i actitud. 

30%. 

 

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

1a avaluació 30% 2a avaluació 30% 3a avaluació 40% 

 

Aquesta valoració  de les notes de cadascuna de les avaluacions pot variar en funció de les 

circumstàncies. En cas de modificacions, s’avisaria. 

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 al final del 

curs. 

ORTOGRAFIA i EXPRESSIÓ 
 

Les faltes d’expressió i d’ortografia es penalitzaran: -0,1 punts per errada fins a un màxim 

de 2 punts. 

LLIBRES DE LECTURA 
 

Han de llegir tres llibres al llarg del curs.  

1a avaluació: 

- El temps de Sara - Lucia Arenas - Edicions del Bullent 
- Mals temps per a fantasmes – Agustín Fernàndez Paz – Ed. Bromera 
- 

2a avaluació: 

http://www.salt.gva.es/va/
http://www.avl.gva.es/dnv
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- El temps de Sara - Lucia Arenas - Edicions del Bullent 
- Mals temps per a fantasmes – Agustín Fernàndez Paz – Ed. Bromera 

3a avaluació: 
 

- Cyrano de Cybergerac. Roberto García. Ed. Bromera. 
 
 

2n ESO 

Manual: VALENCIÀ 2n ESO - Llengua i literatura. Projecte VALOR. Ed. Bromera 
 

Utilització del SALT USU de Conselleria http://www.salt.gva.es/va/ 
 

Utilització d’un diccionari en paper o digital http://www.avl.gva.es/dnv Diccionari de 

l’ Acadèmia Valenciana de la Llengua. Utilització d’una gramàtica (AVL) 

Aplicació mòbil: DNV (Diccionari Normatiu Valencià) 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
 

Partint del principi d’avaluació contínua, els criteris segons els quals s’obtindrà la 
qualificació parcial i final són els següents: 

 
 
 

1.- Realització de proves orals i escrites. Control de lectura. 70% 

2.- Presentació de treballs i llibreta en el termini establert Realització 

d’exercicis, participació i actitud. 

30%. 

 

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

 

1a avaluació 30% 2a avaluació 30% 3a avaluació 40% 

 

Aquesta valoració  de les notes de cadascuna de les avaluacions pot variar en funció de les 

circumstàncies. En cas de modificacions, s’avisaria. 

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 al final del 

curs. 

ORTOGRAFIA i EXPRESSIÓ 
 

Les faltes d’expressió i d’ortografia es penalitzaran: -0,1 punts per errada fins a un 

màxim de 2 punts. 

LLIBRES DE LECTURA 
 

Han de llegir tres llibres al llarg del curs. 

http://www.salt.gva.es/va/
http://www.avl.gva.es/dnv


 

42 
 

1a avaluació: 

- Per què tot em passa a mi - Josep Millo - Ed. Bromera 
- La nit que Wendy va aprendre a volar – Andreu Martín – Ed. Bromera 

2a avaluació: 
 

- Per què tot em passa a mi - Josep Millo - Ed. Bromera 
- La nit que Wendy va aprendre a volar – Andreu Martín – Ed. Bromera 

 

3a avaluació: 
 

- Contes de Les mil i una nits. Vicent Vila. Ed. Bromera. 
 
 

3r ESO 

 

Manual: Projecte Via ESO. Valencià: llengua i literatura. ESO 3. Andana Edicions 
 

Utilització del SALT USU de Conselleria http://www.salt.gva.es/va/ 
 

Utilització d’un diccionari en paper o digital http://www.avl.gva.es/dnv Diccionari de 

l’ Acadèmia Valenciana de la Llengua. Utilització d’una gramàtica (AVL) 

Aplicació mòbil: DNV (Diccionari Normatiu Valencià) 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
 

Partint del principi d’avaluació contínua, els criteris segons els quals s’obtindrà la 
qualificació parcial i final són els següents: 

 
 
 

1.- Realització de proves orals i escrites. Control de lectura , 80% 

2.- Presentació de treballs i llibreta en el termini establert Realització 

d’exercicis, participació i actitud. 

20%. 

 

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

 

1a avaluació 30% 2a avaluació 30% 3a avaluació 40% 

 

Aquesta valoració  de les notes de cadascuna de les avaluacions pot variar en funció de les 

circumstàncies. En cas de modificacions, s’avisaria. 

 

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 al final del 

curs. 

http://www.salt.gva.es/va/
http://www.avl.gva.es/dnv
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ORTOGRAFIA i EXPRESSIÓ 
 

Les faltes d’expressió i d’ortografia es penalitzaran: -0,2 punts per errada fins a un màxim 

de 2 punts. 

 

LLIBRES DE LECTURA 
 

Han de llegir tres llibres al llarg del curs. 

1a avaluació: 

- Ales de foc - Laura Gallego - Ed. Bromera 
- Assassinat a la casa de nines – Betty Ren Wright - Ed. Barco de Vapor 

2a avaluació: 
 

- Ales de foc - Laura Gallego - Ed. Bromera 
- Assassinat a la casa de nines – Betty Ren Wright - Ed. Barco de Vapor 

3a avaluació: 
 

-     La música del diable, de Silvestre Vilaplana. Ed. Cruïlla. 
 
 

4t ESO 

Manual: VALENCIÀ 4t ESO - Llengua i literatura. Projecte ENLLAÇ. Ed. Bromera 
 

Utilització del SALT USU de Conselleria http://www.salt.gva.es/va/ 
 

Utilització d’un diccionari en paper o digital http://www.avl.gva.es/dnv Diccionari de 

l’ Acadèmia Valenciana de la Llengua. Utilització d’una gramàtica (AVL) 

Aplicació mòbil: DNV (Diccionari Normatiu Valencià) 
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

Partint del principi d’avaluació contínua, els criteris segons els quals s’obtindrà la 
qualificació parcial i final són els següents: 

 
 
 

1.- Realització de proves orals i escrites. Control de lectura 80% 

2.- Presentació de treballs i llibreta en el termini establert. Realització 

d’exercicis, participació i actitud. 

20%. 

 

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

 

1a avaluació 30% 2a avaluació 30% 3a avaluació 40% 

 

http://www.salt.gva.es/va/
http://www.avl.gva.es/dnv
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Aquesta valoració  de les notes de cadascuna de les avaluacions pot variar en funció de les 

circumstàncies. En cas de modificacions, s’avisaria. 

 

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 al final del 

curs. 

 

 
ORTOGRAFIA i EXPRESSIÓ 

 

Les faltes d’expressió i d’ortografia es penalitzaran: -0,2 punts per errada fins a un 

màxim de 2 punts. 

LLIBRES DE LECTURA 
 

Han de llegir tres llibres al llarg del curs.  

-  Invisible, d’Eloy Moreno. Ed. Nube de tinta.  
-  El meu nom no és Irina, de Xavier Aliaga. Andana Editorial. 
-  El Mas del Diable, d’Isabel-Clara Simó. Ed. Bromera.
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10. METODOLOGIA I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

Metodologia del projecte Via ESO 

La matèria Valencià: Llengua i Literatura, com a llengua vehicular de l’ensenyament, té un paper 

clau en la formació de l’alumnat, que haurà de ser capaç d’encarar-se als reptes professionals i 

personals de la societat actual, més tecnològica, més complexa. Però a més, té una gran 

rellevància a l’hora de transmetre la valoració i el respecte per totes les llengües, cultures i 

manifestacions culturals d’una societat cada vegada més plural i multicultural. 

Els coneixements, destreses i actituds, és a dir, els sabers bàsics, que constitueixen els 

continguts de Valencià: Llengua i Literatura, i que calen per a poder adquirir les competències 

específiques, al projecte Via ESO es plantegen, majoritàriament, des de la metodologia de les 

situacions d’aprenentatge. És a partir de situacions reals, significatives i pròximes a l’alumnat que 

es mobilitzen amb més èxit els coneixements implicats. 

Les situacions d’aprenentatge afavoreixen la implicació de l’alumnat alhora que respecten la 

diversitat i els diferents ritmes d’aprenentatge, promouen el treball en equip i la capacitat 

d’aprendre a aprendre. La resolució col·laborativa, amb la participació dels membres des de la 

diversitat de capacitats, és una eina excel·lent per reforçar l’autoestima, l’autonomia, la reflexió i 

la responsabilitat. 

A Via ESO, les situacions d’aprenentatge, com la resta d’activitats, estan dissenyades a partir 

dels criteris d’avaluació, juntament els sabers bàsics, que la normativa preveu per a cada cicle. 

Com també la resta d’activitats, tant individuals, en parella o en grup, que tenen com a objectiu 

fomentar l’adquisició de les competències clau i específiques, en especial, la comprensió, 

expressió, interacció i mediació oral, escrita i multimodal i l’hàbit lector i garantir l’assoliment del 

ítems del perfil d’eixida. 

Al projecte Via ESO trobem distribuït el tractament de les competències específiques i els tres 

blocs de sabers bàsics (Llengua i ús; Estratègies comunicatives i Educació literària) en els 

següents apartats: 

Què en saps? 

A partir d’activitats de presa de contacte, de detonadors didàctics, que vinculen l’alumnat amb el 

món actual (música, cinema, valors...) i que pretenen la motivació i la cohesió de grup, s’activa la 

competència específica d’interacció oral, escrita i multimodal i es mobilitzen estratègies 

comunicatives. 

Llegint i enraonant 

La lectura de textos literaris i no literaris, en format oral (àudios) o escrit, de tipologies textuals 

diverses serà la porta d’entrada a la introducció dels mecanismes de la comprensió i de 

l’expressió oral i escrita. 

La cuina de l’escriptura 

L’expressió escrita es treballa en aquest apartat en forma de taller literari, tenint en compte els 

diferents gèneres literaris i tipologies textuals. Una forma d’expressió que fomenta la creativitat 

artística i el desenvolupament de la intel·ligència emocional. 

En parlem? 

La competència comunicativa oral, la interacció i la mediació tenen un paper fonamental en la 
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formació de les persones. En aquest apartat es proposen situacions comunicatives que apliquen 

la metodologia de L2 i que propicien el diàleg i l’argumentació, com ara exposicions, recitacions, 

dramatitzacions... 

 

Tarannà 

Aquest apartat se centra en el desenvolupament del bloc 1 dels sabers bàsics: la llengua i l’ús. 

Les actituds positives cap a la diversitat lingüística i el respecte a la multiculturalitat són la base 

de la competència plurilingüe i un dels fonaments de les societats democràtiques. Les situacions 

d’aprenentatge de Tarannà estan dissenyades per reflexionar sobre la llengua i combatre els 

prejudicis lingüístics. 

De lletra 

La reflexió sobre la llengua i els seus mecanismes, dins del bloc Estratègies comunicatives, és 

el centre sobre el qual gira aquest apartat, amb activitats que combinen text escrit, àudios, textos 

multimodals i diversos nivells per atendre la diversitat. 

La paraula i el text 

Dins de la reflexió sobre la llengua, els coneixements lèxics són de gran rellevància, per a 

l’aprenentatge de llengües i una excel·lent oportunitat per a oferir situacions de mediació 

lingüística. 

El club dels projectes 

Els projectes proposats en aquest apartat pretenen mobilitzar totes els sabers bàsics treballats, 

juntament amb les competències clau i específiques, en una activitat col·laborativa. 
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11. UNITATS DIDÀCTIQUES I TEMPORALITZACIÓ. 1r i 3r 
d’ESO 

11.1 ORGANITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES: 

DISTRIBUCIÓ DELS SABERS BÀSICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ AL VIA ESO 1r 
 

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 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix 

l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria,, el projecte Via ESO 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 Hàbit lector 

3.2 Literatura 
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Lliçó 1 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

Biografia lingüística personal. 
Diversitat lingüística de l’entorn 

Plurilingüisme, les famílies 
lingüístiques i les llengües del 
món 

Variació lingüística 

Desenvolupament sociohistòric de 
les llengües d’Espanya 

Aproximació a les llengües de 

signes Reflexió interlingüística 

Estratègies d’exploració i 
qüestionament de prejudicis i 
estereotips lingüístics. Fenòmens 
del contacte entre llengües 

Drets lingüístics i la seua expressió 
en lleis i declaracions institucionals 

Expressions idiomàtiques de la 
llengua 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, interpretar 
i valorar, amb progressiva autonomia, textos 
orals i multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, reflexionant 
sobre el contingut i la forma, i avaluant-ne 
la qualitat i la fiabilitat, així com la idoneïtat 
del canal utilitzat. 

2.3. Extraure i interpretar informació 
(explícita i implícita) dels textos orals i 
multimodals, i dels elements no verbals, i 
valorar el propòsit del text i la intenció de 
l’emissor. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
progressiva autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per mitjà de 
l’anàlisi dels elements formals i de 
contingut 
propis del nivell educatiu, i avaluant-ne la 
qualitat i fiabilitat, així com la idoneïtat del 
canal utilitzat 
i l’eficàcia dels procediments comunicatius 
emprats. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat a 
la norma, mostrant un bon domini lingüístic i 
morfosintàctic i reflexionant sobre la llengua i 
el seu ús. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant dels 
textos literaris, de les obres completes, i 
aportar conclusions de manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions 
artístiques en funció de temes, tòpics, 
estructures, llenguatge i valors ètics o 
estètics, mostrant, a més, implicació i 
resposta personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres 
literàries, utilitzant alguns recursos 
retòrics i el metallenguatge literari, amb 
suport puntual del professorat. 
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Llegint i 
enraonan
t 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius 

2.1 Gèneres discursius propis de 
l’àmbit professional: el currículum, la 
carta de motivació i l’entrevista de 
treball 

2.1 Propietats textuals: coherència, 
cohesió i adequació 

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

2.1 Estratègies de reflexió sobre 
el procés d’aprenentatge, 
autoavaluació i autocorrecció 

2.1 Estratègies de gestió de 
les emocions en la 
comunicació 

2.2 Xarxes socials i mitjans de 
comunicació. Etiqueta digital. 
Riscos de desinformació, 
manipulació i vulneració de la 
privacitat en la xarxa 

2.2 Hàbits i conductes per a la 
comunicació segura en entorns 
virtuals 

2.2 Anàlisi de la imatge i elements 
paratextuals dels textos 
iconicoverbals i multimodals 

2.2 Usos de l’escriptura per a 
l’organització del pensament: notes, 
esquemes, mapes conceptuals, 
resums, etc. 

2.2 Estratègies de cerca en fonts 
documentals diverses i amb diferents 
suports i formats, amb criteris de 
fiabilitat, qualitat i pertinència. 

2.2 Estratègies d’ús i tractament 
de fonts documentals diverses 

2.2 Ús de models per a 
analitzar, valorar, reorganitzar i 
sintetitzar la informació en 

esquemes propis. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
progressiva autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per 
mitjà de l’anàlisi dels elements formals i de 
contingut propis del nivell educatiu, i 
avaluant- ne la qualitat i fiabilitat, així com 
la idoneïtat del canal utilitzat i l’eficàcia dels 
procediments comunicatius emprats. 

3.2. Aplicar, amb progressiva autonomia, 
tot tipus d’estratègies per a comprendre 
el sentit global i la informació específica, 
distingir les idees principals de les 
secundàries, obtindre informació literal, 
interpretar informació explícita i implícita i 
valorar el propòsit de diferents textos i la 
intenció de l’emissor. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
discursos orals sobre diferents àmbits del 
coneixement, ajustats a la situació 
comunicativa i als gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social i educatiu, amb 
adequació i coherència, fent ús de 
connectors i aportant el seu propi punt de 
vista. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació 
procedent de diferents fonts, de manera 
progressivament autònoma, sobre temes 
de l’àmbit personal, social i educatiu, 
avaluant-ne la fiabilitat, i compartir oralment 
els resultats adoptant un punt de vista 
personal i respectuós amb la propietat 
intel·lectual. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social i educatiu, 
seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

8.2. Deixar constància del propi itinerari 
lector i de les experiències lectores. 

8.3. Compartir les experiències de lectura, 
ensuports diversos, participant en 
comunitats lectores en l’àmbit educatiu i 
social, i relacionant el sentit de l’obra 
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2.2 Comunicació i difusió 
creativa i respectuosa amb la 
propietat intel·lectual. 

amb la pròpia experiència biogràfica i 
lectora. 
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2.2 Utilització de la biblioteca i dels 
recursos digitals. 

2.2 Eines digitals per al treball 
col·laboratiu i la comunicació. 

2.3 La implicació de l’emissor en els 
textos 

2.3 L’expressió de la subjectivitat en 
textos 

2.3 Adequació del registre a la situació 
de comunicació 

2.3 Cohesió: connectors textuals 
temporals, explicatius, d’ordre i de 
contrast, distributius, de causa, de 
conseqüència, de condició i d’hipòtesi. 

2.3 Cohesió: mecanismes de referència 
interna gramaticals (substitucions 
pronominals) i lèxics (nominalitzacions 
i hiperònims de significat abstracte, 
sinònims, repeticions i el·lipsis). 

2.3 Ús coherent de les formes verbals 
en els textos. 

2.3 Correlació temporal en la 
coordinació i subordinació d’oracions 

2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport analògic 
o digital 

2.3 Els signes de puntuació com a 
mecanisme organitzador del text escrit. 
La seua relació amb el significat. 

2.3 Observació, comparació i 
manipulació d’estructures lingüístiques. 

2.3 Estratègies per al contrast i la 
transferència entre les llengües. 

2.3 Diferències i interseccions entre 
llengua oral i llengua escrita en 
situacions comunicatives. 

2.3 La llengua com a sistema i les seues 
unitats bàsiques 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.3 Relació entre els esquemes 
semàntic i sintàctic de l’oració simple. 
Observació i transformació d’enunciats i 
ús de la terminologia sintàctica. 

2.3 Procediments lèxics (afixos) i 
sintàctics per al canvi de categoria 
gramatical. 
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La cuina de 
l’escriptura 

3.1 Identitat lectora: selecció d’obres 
variades i lectura autònoma, 
consciència i verbalització dels propis 
gustos. 

3.1 Identitat lectora: valoració crítica 
dels textos i sobre la pròpia pràctica 
de lectura. 

3.1 Expressió de l’experiència lectora 
i de diferents formes d’apropiació i 
recreació dels textos llegits 

3.1 Ús de la biblioteca escolar i 
pública. Circuit literari i lector. 
Participació en actes culturals. 

3.1 Estratègies per a la 
recomanació de les lectures 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en itineraris 
temàtics o de gènere, que incloguen 
la presència d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de les 
obres. Converses literàries 

3.2 Lectura i comprensió de textos 
literaris: estructura, aspectes 
formals, recursos estilístics i 
retòrics 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, cultural i 
artística bàsica per a construir la 
interpretació de les obres literàries. 

3.2 Relació i comparació dels textos 
llegits amb altres textos, orals, 
escrits o multimodals, i 
manifestacions artístiques i culturals, 
i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, tòpics, 
estructures i llenguatges. Elements de 
continuïtat i ruptura. 

3.2 Estratègies per a interpretar 
obres i fragments literaris tenint en 
compte els valors culturals, ètics i 
estètics presents en els textos. 
Lectura amb perspectiva de gènere. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i 
recitació dels textos tenint en compte 
els processos de comprensió, 
apropiació i oralització implicats. 

3.2 Planificació i creació de textos a 
partir de l’apropiació de les 
convencions del llenguatge literari i 
en referència a models donats 
(imitació, transformació, continuació, 
etc.). 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.2. Aplicar, amb progressiva autonomia, 
tot tipus d’estratègies per a comprendre el 
sentit global i la informació específica, 
distingir les idees principals de les 
secundàries, obtindré informació literal, 
interpretar informació explícita i implícita i 
valorar el propòsit de 

diferents textos i la intenció de l’emissor. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els 
gèneres discursius, i reconéixer 
l’estructura i algunes de les 
característiques lingüístiques 
específiques de cada tipus de text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos escrits i 
multimodals de l’àmbit personal, social i 
educatiu, seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en cada 
moment vital als seus gustos, interessos i 
necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i obres 
completes, amb progressiva autonomia i en 
contextos socioculturals pròxims, tenint en 
compte els interessos de l’alumne. 
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En parlem? 3.2 Obres rellevants de la 
literatura juvenil contemporània i 
del patrimoni literari universal, 
inscrites en itineraris temàtics o de 
gènere, que incloguen la 
presència d’autores i autors. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
discursos orals sobre diferents àmbits del 
coneixement, ajustats a la situació 
comunicativa i als gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social i educatiu, amb 
adequació i coherència, fent ús de 
connectors i aportant el seu propi punt de 
vista. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat 
a la norma, mostrant un bon domini 
lingüístic i morfosintàctic i reflexionant 
sobre la llengua i el seu ús. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.1. Interactuar oralment, amb progressiva 
autonomia, sobre coneixements ajustats a 
la situació comunicativa de l’àmbit personal, 
social i educatiu, per mitjà de diferents 
suports, 

MEDIACIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

7.1. Mostrar interés per participar en la 
solució de problemes de comprensió 
recíproca entre parlants de llengües o 
varietats lingüístiques diferents, sobre 
assumptes diversos de l’àmbit personal, 
social i educatiu. 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius. 



 

54 
 

Tarannà 3.1 Identitat lectora: selecció 
d’obres variades i lectura 
autònoma, 
consciència i verbalització dels 
propis gustos. 

3.1 Identitat lectora: valoració 
crítica dels textos i sobre la 
pròpia pràctica de lectura. 

3.2 Obres rellevants de la literatura 
juvenil contemporània i del 
patrimoni literari universal, 
inscrites en itineraris temàtics o de 
gènere, que incloguen la 
presència d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de 
les obres. Converses literàries. 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 

1.1. Identificar i valorar les llengües 
d’Espanya i del món, i les varietats 
lingüístiques de les dues llengües oficials de 
la Comunitat Valenciana, identificant nocions 
bàsiques de les llengües 
i contrastant algunes característiques en 
discursos orals, escrits i multimodals. 

1.2. Mostrar interés per l’ús del valencià en 
les diferents situacions comunicatives de 
l’àmbit personal, social i educatiu, i valorar la 
seua importància com a llengua pròpia del 
territori. 
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De lletra 2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius. 

2.3 La implicació de l’emissor en les 
textos. 

2.3 Adequació del registre a la 
situació de comunicació. 

2.3 Ús coherent de les formes 
verbals en els textos. 

2.5 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
progressivament autònoma, els 
possibles usos manipuladors de la 
llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés d’escriptura, 
mitjançant estratègies gradualment 
complexes. 

La paraula i 
el text 

3.1 Ús de la biblioteca 
escolar i pública. Circuit 
literari i lector. Participació 
en actes culturals. 

3.2 Lectura i comprensió de textos 
literaris: estructura, aspectes 
formals, recursos estilístics i 
retòrics. 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, 
cultural i artística bàsica per a 
construir la interpretació de les 
obres literàries. 

3.2 Planificació i creació de 
textos a partir de l’apropiació 
de les convencions del 
llenguatge literari i en 
referència a models donats 
(imitació, transformació, 
continuació, etc.). 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació d’aprenentatge. 
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El club dels 
projectes 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.4 Estratègies de comprensió 
oral: sentit global del text i relació 
entre les seues parts, selecció i 
retenció de la informació 
rellevant. 

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

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés d’escriptura, mitjançant 
estratègies gradualment complexes. 

3.1 Expressió de l’experiència 
lectora i de diferents formes 
d’apropiació i recreació dels 
textos llegits. 

3.1 Estratègies per a la 
recomanació de les lectures. 

3.2 Relació i comparació 
dels textos llegits amb altres 
textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 

3.2 Lectura expressiva, 
dramatització i recitació dels 
textos tenint en compte els 
processos de comprensió, 
apropiació i oralització implicats. 
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Lliçó 2 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

2.4 Interaccions orals en situacions 
comunicatives de caràcter formal i in- 
formal 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, 
interpretar i valorar, amb progressiva 
autonomia, textos orals i multimodals de 
gèneres, tipologies i registres diferents, 
propis de l’àmbit perso- nal, social i 
educatiu, reflexionant sobre el contingut 
i la forma, i avaluant-ne la qualitat i la 
fiabilitat, així com la idoneïtat del canal 
utilitzat. 

2.3. Extraure i interpretar informació 
(explí- cita i implícita) dels textos orals i 
multimo- dals, i dels elements no verbals, 
i valorar el propòsit del text i la intenció 
de l’emissor. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
pro- gressiva autonomia, textos escrits 
i mul- timodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per mitjà 
de l’anàlisi dels ele- ments formals i de 
contingut propis del ni- 
vell educatiu, i avaluant-ne la qualitat i 
fiabi- litat, així com la idoneïtat del canal 
utilitzat 
i l’eficàcia dels procediments 
comunicatius emprats. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discri- minatori i un vocabulari precís i 
ajustat a la norma, mostrant un bon 
domini lingüístic i morfosintàctic i 
reflexionant sobre la llen- gua i el seu 
ús. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
dels textos literaris, de les obres 
completes, i aportar conclusions de 
manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
en- tre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres mani- festacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i res- posta 
personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant alguns 

3.2 Obres rellevants de la literatura 
juvenil contemporània i del patrimoni 
literari universal, inscrites en 
itineraris temàtics o de gènere, que 
incloguen la presència d’autores i 
autors. 
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recursos retòrics i el metallenguatge 
literari, amb suport pun- tual del 
professorat. 
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Llegint i 
enraonan
t 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius. 

2.5 Estratègies de comprensió 
abans de la lectura: coneixements 
previs, objectius de lectura, 
hipòtesis per mitjà d’informació 
paratextual, tipologia, gènere i 
estructura del text. 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència 
interna del text, inferències, sentits 
figurats i significats no explícits. 

2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, tesi, 
idea principal, arguments, intenció 
de l’autor i organització del 
contingut. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, 
amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de 
gèneres, tipologies i registres 
diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per mitjà de 
l’anàlisi dels elements formals i de 
contingut propis del nivell educatiu, i 
avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, així com 
la idoneïtat del canal utilitzat i l’eficàcia 
dels procediments comunicatius emprats. 

3.2. Aplicar, amb progressiva 
autonomia, tot tipus d’estratègies per 
a comprendre el sentit global i la 
informació específica, distingir les 
idees principals de les secundàries, 
obtindre informació literal, interpretar 
informació explícita i implícita i valorar 
el propòsit de diferents textos i la 
intenció de l’emissor. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, discursos orals sobre 
diferents àmbits del coneixement, 
ajustats a la situació comunicativa i 
als gèneres discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu, 
amb adequació i coherència, fent ús 
de 
connectors i aportant el seu propi punt de 
vista. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social i educatiu, 
seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

3.1 Identitat lectora: selecció 
d’obres variades i lectura 
autònoma, 
consciència i verbalització dels 
propis gustos. 

3.1 Identitat lectora: valoració 
crítica dels textos i sobre la pròpia 
pràctica de lectura. 

3.2 Obres rellevants de la literatura 
juvenil contemporània i del 
patrimoni literari universal, inscrites 
en itineraris temàtics o de gènere, 
que incloguen la presència 
d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de les 
obres. Converses literàries. 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 
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La cuina de 
l’escriptura 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius. 

2.3 La implicació de l’emissor en les 
textos. 

2.3 Adequació del registre a la 
situació de comunicació 

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

2.5 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.2. Aplicar, amb progressiva 
autonomia, tot tipus d’estratègies per 
a comprendre el sentit global i la 
informació específica, distingir les 
idees principals de les secundàries, 
obtindré informació literal, interpretar 
informació explícita i implícita i valorar 
el propòsit de diferents textos i la 
intenció de l’emissor. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els 
gèneres discursius, i reconéixer 
l’estructura i algunes de les 
característiques lingüístiques 
específiques de cada tipus de text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius de l’àmbit personal, social i 
educatiu que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, utilitzant 
elements de cohesió variats. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social i educatiu, 
seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments 
literaris i obres completes, amb 
progressiva 
autonomia i en contextos socioculturals 
pròxims, tenint en compte els interessos 
de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
dels textos literaris, de les obres 
completes, i aportar conclusions de 
manera reflexiva. 

3.1 Ús de la biblioteca escolar i 
pública. Circuit literari i lector. 
Participació en actes culturals. 

3.2 Lectura i comprensió de textos 
literaris: estructura, aspectes 
formals, recursos estilístics i 
retòrics. 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, 
cultural i artística bàsica per a 
construir la interpretació de les 
obres literàries. 

3.2 Planificació i creació de 
textos a partir de l’apropiació 
de les 
convencions del llenguatge literari i 
en referència a models donats 
(imitació, transformació, continuació, 
etc.). 
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En parlem? 2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius. 

2.4 Estratègies de comprensió oral: 
sentit global del text i relació entre 
les seues parts, selecció i retenció 
de la informació rellevant. 

2.4 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

2.4 Discursos orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal. 

2. 4 Estratègies d’expressió oral: 
interpretació i ús d’elements de la 
comunicació no verbal. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb una 
pronunciació correcta i una entonació 
adequada, utilitzant els elements 
prosòdics i els recursos no verbals 
adequats que reforcen el discurs i 
utilitzant diferents suports. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i 
ajustat a la norma, mostrant un bon 
domini lingüístic i morfosintàctic i 
reflexionant sobre la llengua i el seu ús. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.1. Interactuar oralment, amb 
progressiva autonomia, sobre 
coneixements ajustats a la situació 
comunicativa de l’àmbit personal, social 
i educatiu, per mitjà de diferents 
suports, 

MEDIACIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

7.1. Mostrar interés per participar 
en la solució de problemes de 
comprensió recíproca entre 
parlants de llengües o varietats 
lingüístiques diferents, sobre 
assumptes diversos de l’àmbit personal, 
social i educatiu. 

3.1 Expressió de l’experiència 
lectora i de diferents formes 
d’apropiació i recreació dels 
textos llegits. 

3.1 Estratègies per a la 
recomanació de les lectures. 

3.2 Relació i comparació 
dels textos llegits amb altres 
textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 

3.2 Lectura expressiva, 
dramatització i recitació dels 
textos tenint en compte els 
processos de comprensió, 
apropiació i oralització implicats. 
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Tarannà Plurilingüisme, les famílies 
lingüístiques i les llengües del món. 

Reflexió interlingüística. 

Estratègies d’identificació de 
prejudicis i estereotips lingüístics i 
exploració de maneres d’evitar-los. 

Les llengües d’Espanya. 

1.1. Identificar i valorar les llengües 
d’Espanya i del món, i les varietats 
lingüístiques de les dues llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana, 
identificant nocions bàsiques de les 
llengües i contrastant algunes 
característiques en discursos orals, 
escrits i multimodals. 

1.2. Mostrar interés per l’ús del valencià 
en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, 
social i educatiu, i valorar la seua 
importància com a llengua pròpia del 
territori. 

1.4. Identificar 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 cultural, lingüística i dialectal. 

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

2.3 Els signes de puntuació com a 
mecanisme organitzador del text 
escrit. La seua relació amb el 
significat. 

2.3 La llengua com a sistema i 
les seues unitats bàsiques. 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.3 Relació entre els esquemes 
semàntic i sintàctic de l’oració 
simple. Observació i transformació. 

5.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa 
amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció, utilitzant elements de 
cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
progressivament autònoma, els 
possibles usos manipuladors de la 
llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés d’escriptura, 
mitjançant estratègies gradualment 
complexes. 
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La paraula i 
el text 

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

2.3 Procediments lèxics (afixos) i 
sintàctics per al canvi de categoria 
gramatical. 

2.3 Procediments d’adquisició i 
formació de paraules: els canvis en 
el seu significat. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

El club dels 
projectes 

2.1 Estratègies de reflexió sobre el 
procés d’aprenentatge, 
autoavaluació i autocorrecció. 

2. 4 Estratègies d’expressió oral: 
interpretació i ús d’elements de la 
comunicació no verbal. 

2.6 Estratègies del procés 
d’escriptura i multimodal: 
planificació, textualització, revisió i 
correcció. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. 

Propietat lèxica. 

2.6 Presentació cuidada de les 
produccions escrites. 

2.6 Elements gràfics i paratextuals. 

2.6 Interaccions escrites en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal i informal. 

4.2. Produir discursos orals amb una 
pronunciació correcta i una entonació 
adequada, utilitzant els elements 
prosòdics i els recursos no verbals 
adequats que reforcen el discurs i 
utilitzant diferents suports. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i 
ajustat a la norma, mostrant un bon 
domini lingüístic i morfosintàctic i 
reflexionant sobre la llengua i el seu ús. 

3.2 Planificació i creació de 
textos a partir de l’apropiació 
de les 
convencions del llenguatge literari i 
en referència a models donats 
(imitació, transformació, continuació, 
etc.). 
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Lliçó 3 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

2.4 Interaccions orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal i informal 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, interpretar i 
valorar, amb progressiva autonomia, textos 
orals i multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, reflexionant 
sobre el contingut i la forma, i avaluant-ne la 
qualitat i la fiabilitat, així com la idoneïtat del 
canal utilitzat. 

2.3. Extraure i interpretar informació 
(explícita i implícita) dels textos orals i 
multimodals, i dels elements no verbals, i 
valorar el propòsit del text i la intenció de 
l’emissor. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
progressiva autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per 
mitjà de l’anàlisi dels elements formals i de 
contingut propis del nivell educatiu, i 
avaluant- ne la qualitat i fiabilitat, així com 
la idoneïtat del canal utilitzat i l’eficàcia dels 
procediments comunicatius emprats. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat 
a la norma, mostrant un bon domini 
lingüístic i morfosintàctic i reflexionant sobre 
la llengua i el seu ús. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant dels 
textos literaris, de les obres completes, i 
aportar conclusions de manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en funció 
de temes, tòpics, estructures, llenguatge i 
valors ètics o estètics, mostrant, a més, 
implicació i resposta personal del lector en 
la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres 
literàries, utilitzant alguns recursos retòrics 
i el metallenguatge literari, amb suport 
puntual del professorat. 

3.2 Obres rellevants de la 
literatura juvenil 
contemporània i del patrimoni 
literari universal, 
inscrites en itineraris temàtics o 
de gènere, que incloguen la 
presència d’autores i autors. 
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Llegint i 
enraonan
t 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius. 

2.5 Estratègies de 
comprensió abans de la 
lectura: coneixements previs, 
objectius de lectura, hipòtesis 
per mitjà d’informació 
paratextual, tipologia, gènere i 
estructura del text. 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència 
interna del text, inferències, 
sentits figurats i significats no 
explícits. 

2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, 
tesi, idea principal, arguments, 
intenció de l’autor i organització 
del contingut. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
progressiva autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per 
mitjà de l’anàlisi dels elements formals i de 
contingut propis del nivell educatiu, i 
avaluant- ne la qualitat i fiabilitat, així com 
la idoneïtat del canal utilitzat i l’eficàcia dels 
procediments comunicatius emprats. 

3.4. Localitzar, seleccionar i contrastar 
informació procedent de diferents fonts, 
avaluant-ne la fiabilitat i pertinença, en 
diferents textos multimodals en mitjans 
digitals, amb progressiva autonomia, de 
l’àmbit personal, social i educatiu. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
discursos orals sobre diferents àmbits del 
coneixement, ajustats a la situació 
comunicativa i als gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social i educatiu, amb 
adequació i coherència, fent ús de 
connectors i aportant el seu propi punt de 
vista. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social i educatiu, 
seleccionant, amb 
progressivaautonomia, els que millor 
s’ajusten en cada moment vital als seus 
gustos, interessos i necessitats personals. 

3.1 Identitat lectora: selecció 
d’obres variades i lectura 
autònoma, consciència i 
verbalització dels propis 
gustos. 

3.1 Identitat lectora: valoració 
crítica dels textos i sobre la 
pròpia pràctica de lectura. 

3.2 Obres rellevants de la 
literatura juvenil 
contemporània i del patrimoni 
literari universal, 
inscrites en itineraris temàtics o 
de gènere, que incloguen la 
presència d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació 
de les obres. Converses 
literàries. 

3.2 Relació i comparació 
dels textos llegits amb 
altres textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves 
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formes de ficció en funció de 
temes, tòpics, estructures i 
llenguatges. 
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La cuina de 
l’escriptura 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius. 

2.3 La implicació de l’emissor en 
les textos. 

2.3 Adequació del registre a 
la situació de comunicació. 

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

2.5 Valoració de la forma i 
el contingut del text. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.2. Aplicar, amb progressiva autonomia, tot 
tipus d’estratègies per a comprendre el sentit 
global i la informació específica, distingir les 
idees principals de les secundàries, obtindré 
informació literal, interpretar informació 
explícita i implícita i valorar el propòsit de 
diferents textos i la intenció de l’emissor. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els 
gèneres discursius, i reconéixer l’estructura i 
algunes de les característiques lingüístiques 
específiques de cada tipus de text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no discriminatori 
i detectar, de manera progressivament 
autònoma, els possibles usos 
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3.1 Ús de la biblioteca 
escolar i pública. Circuit 
literari i lector. Participació 
en actes culturals. 

3.2 Lectura i comprensió de 
textos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i retòrics. 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, 
cultural i artística bàsica per 
a construir la interpretació de 
les obres literàries. 

3.2 Planificació i creació de 
textos a partir de l’apropiació 
de les convencions del 
llenguatge literari i en 
referència a models donats 
(imitació, transformació, 
continuació, etc.). 

manipuladors de la llengua durant el 
procés de composició escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés d’escriptura, 
de manera reflexiva i amb ajuda puntual del 
profes- sorat, i incorporant progressivament 
metallen- guatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i dis- cursius necessaris 
en la situació d’aprenentatge. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social i educatiu, 
seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i 
obres completes, amb progressiva 
autonomia i en contextos socioculturals 
pròxims, tenint en compte els interessos 
de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant dels 
textos literaris, de les obres completes, i 
aportar conclusions de manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en funció 
de temes, tòpics, estructures, llenguatge i 
valors ètics o estètics, mostrant, a més, 
implicació i resposta personal del lector en 
la lectura. 
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En parlem? 2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius. 

2.4 Estratègies de comprensió 
oral: sentit global del text i 
relació entre les seues parts, 
selecció i retenció de la 
informació rellevant. 

2.4 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat 
a la norma, mostrant un bon domini 
lingüístic i morfosintàctic i reflexionant sobre 
la llengua i el seu ús. 

3.1 Expressió de l’experiència 
lectora i de diferents formes 
d’apropiació i recreació dels 
textos llegits. 

3.1 Estratègies per a la 
recomanació de les 
lectures. 

3.2 Relació i comparació 
dels textos llegits amb 
altres textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves 
formes de ficció en funció de 
temes, tòpics, estructures i 
llenguatges. 

3.2 Lectura expressiva, 
dramatització i recitació dels 
textos tenint en compte els 
processos de comprensió, 
apropiació i oralització implicats. 
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Tarannà Reflexió interlingüística. 1.3. Mostrar interés i respecte per les 
varietats lingüístiques, contrastant 
algunes de les seues característiques en 
diferents contextos d’ús i identificant 
expressions d’ús habitual i menys 
habitual. 

1.4. Identificar 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 
cultural, lingüística i dialectal. 

1.5. Reflexionar i exemplificar, amb certa 
autonomia, aspectes del funcionament de 
les llengües, a partir de l’observació, la 
comparació entre aquestes i la 
manipulació de paraules, oracions i textos 
de distintes llengües, fent ús del 
metallenguatge. 
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De lletra 2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels 
textos. 

2.3 Els signes de puntuació 
com a mecanisme 
organitzador del text escrit. La 
seua relació amb el significat. 

2.3 La llengua com a sistema i les 
seues unitats bàsiques. 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.3 Relació entre els esquemes 
semàntic i sintàctic de l’oració 
simple. Observació i 
transformació. 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
progressivament 
autònoma, els possibles usos manipuladors 
de la llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés 
d’escriptura, mitjançant estratègies 
gradualment complexes. 

La paraula i 
el text 

Expressions idiomàtiques de la 
llengua. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació d’aprenentatge. 

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

2.3 Procediments lèxics (afixos) i 
sintàctics per al canvi de 
categoria gramatical. 

2.3 Procediments d’adquisició i 
formació de paraules: els canvis 
en el seu significat. 
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El club dels 
projectes 

2.1 Estratègies de reflexió 
sobre el procés 
d’aprenentatge, 
autoavaluació i 
autocorrecció. 

2.6 Estratègies del procés 
d’escriptura i multimodal: 
planificació, textualització, 
revisió i correcció. 

2.6 Aplicació de les 
normes ortogràfiques i 
gramaticals. 

Propietat lèxica. 

2.6 Presentació cuidada de les 
produccions escrites. 

2.6 Elements gràfics i 
paratextuals. 

2.6 Interaccions escrites 
en situacions 
comunicatives de 
caràcter formal i informal. 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
progressivament 
autònoma, els possibles usos manipuladors 
de la llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés 
d’escriptura, mitjançant estratègies 
gradualment complexes. 

3.2 Planificació i creació de 
textos a partir de l’apropiació 
de les convencions del 
llenguatge literari i en 
referència a models donats 
(imitació, transformació, 
continuació, etc.). 
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Lliçó 4 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què en saps? 2.4 Interaccions orals 
en situacions 
comunicatives de 
caràcter formal i 
informal 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, interpretar i 
valorar, amb progressiva autonomia, textos 
orals i multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, propis de l’àmbit 
personal, social i 
educatiu, reflexionant sobre el contingut i la 
forma, i avaluant-ne la qualitat i la fiabilitat, així 
com la idoneïtat del canal utilitzat. 

  2.3. Extraure i interpretar informació (explícita i 
implícita) dels textos orals i multimodals, i dels 
elements no verbals, i valorar el propòsit del text i 
la intenció de l’emissor. 

  COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

  3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
progressiva autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres, tipologies i registres 
diferents propis de l’àmbit personal, social i 
educatiu, per mitjà de l’anàlisi dels elements 
formals i de contingut propis del nivell educatiu, 
i avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, així com la 
idoneïtat del canal utilitzat i l’eficàcia dels 
procediments comunicatius emprats. 

  EXPRESSIÓ ORAL 

  4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat a 
la norma, mostrant un bon domini lingüístic i 
morfosintàctic i reflexionant sobre la llengua i 
el seu ús. 

  COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

  9.2. Interpretar la informació rellevant dels 
textos literaris, de les obres completes, i 
aportar conclusions de manera reflexiva. 

  9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions 
artístiques en funció de temes, tòpics, 
estructures, llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta personal 
del lector en la lectura. 

  9.4. Expressar opinió sobre textos i obres 
literàries, utilitzant alguns recursos retòrics i el 
metallenguatge literari, amb suport puntual del 
professorat. 
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Llegint i 
enraonan
t 

2.1 Estratègies per a 
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. 

2.1 Tipologies textuals i 
gèneres discursius. 

2.5 Estratègies de 
comprensió després de 
la lectura: tema, tesi, 
idea principal, 
arguments, intenció de 
l’autor i organització del 
contingut. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.2. Aplicar, amb progressiva autonomia, tot 
tipus d’estratègies per a comprendre el sentit 
global i la informació específica, distingir les 
idees principals de les secundàries, obtindre 
informació literal, interpretar informació explícita 
i implícita i valorar el propòsit de diferents textos 
i la intenció de l’emissor. 

3.4. Localitzar, seleccionar i contrastar 
informació procedent de diferents fonts, 
avaluant-ne la fiabilitat i pertinença, en diferents 
textos multimodals en mitjans digitals, amb 
progressiva autonomia, de l’àmbit personal, 
social i educatiu. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat a 
la norma, mostrant un bon domini lingüístic i 
morfosintàctic i reflexionant sobre la llengua i 
el seu ús. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos escrits i 
multimodals de l’àmbit personal, social i 
educatiu, seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en cada 
moment vital als seus gustos, interessos i 
necessitats personals. 

 
3.1 Identitat lectora: 
selecció d’obres 
variades i lectura 
autònoma, consciència 
i verbalització dels 
propis gustos. 

3.1 Identitat lectora: 
valoració crítica dels 
textos i sobre la pròpia 
pràctica de lectura. 
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La cuina de 
l’escriptura 

2.1 Estratègies per a 
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. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.2. Aplicar, amb progressiva autonomia, tot tipus 
d’estratègies per a comprendre el sentit global i la 
informació específica, distingir les idees principals de 
les secundàries, obtindré informació literal, interpretar 
informació explícita i implícita i valorar el propòsit de 
diferents textos i la intenció de l’emissor. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els gèneres 
discursius, i reconéixer l’estructura i algunes de les 
característiques lingüístiques específiques de cada 
tipus de text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, textos 
escrits i multimodals de gèneres discursius de 
l’àmbit personal, 
social i educatiu que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció, utilitzant elements de cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no discriminatori i 
detectar, de manera progressivament autònoma, 
els possibles usos manipuladors de la llengua durant 
el procés de composició escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés d’escriptura, de 
manera reflexiva i amb ajuda puntual del professorat, 
i incorporant progressivament metallenguatge, els 
coneixements lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i editar, amb 
progressiva autonomia, durant el procés 
d’escriptura, mitjançant estratègies gradualment 
complexes. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos escrits i 
multimodals de l’àmbit personal, social i educatiu, 
seleccionant, amb progressiva autonomia, els que 
millor s’ajusten en cada moment vital als seus 
gustos, interessos i necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i obres 
completes, amb progressiva autonomia i en 
contextos socioculturals pròxims, tenint en compte 
els interessos de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant dels textos 
literaris, de les obres completes, i aportar 
conclusions de manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles entre els 

 2.1 Tipologies textuals i 
gèneres discursius. 

 2.3 La implicació de 
l’emissor en les 
textos. 

 2.3 Adequació del 
registre a la situació de 
comunicació 

 2.5 Valoració de la 
forma i el contingut del 
text. 

 
3.1 Ús de la biblioteca 
escolar i pública. Circuit 
literari i lector. 
Participació en actes 
culturals. 

 3.2 Lectura i 
comprensió de textos 
literaris: estructura, 
aspectes formals, 
recursos estilístics i 
retòrics. 

 3.2 Estratègies 
d’utilització d’informació 
sociohistòrica, cultural i 
artística 
bàsica per a construir la 
interpretació de les obres 
literàries. 
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 3.2 Planificació i 
creació de textos a 
partir de l’apropiació 
de les 
convencions del 
llenguatge literari i en 
referència a models 
donats (imitació, 
transformació, 
continuació, etc.). 

textos llegits i altres textos escrits, orals o 
multimodals, o bé amb altres manifestacions 
artístiques en funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, mostrant, a més, 
implicació i resposta personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres literàries, 
utilitzant alguns recursos retòrics i el metallenguatge 
literari, amb suport puntual del professorat. 

9.5. Crear textos literaris senzills dels gèneres bàsics 
(contes, dramatitzacions, poemes, cançons...) 
aplicant els recursos literaris bàsics adequats, amb 
progressiva autonomia. 
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En parlem? 2.1 Estratègies per a 
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. 

2.1 Tipologies textuals i 
gèneres discursius. 

2.4 Estratègies de 
comprensió oral: sentit 
global del text i relació entre 
les seues parts, selecció i 
retenció de la informació 
rellevant. 

2.4 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

2.4 Discursos orals en 
situacions comunicatives 
de caràcter formal. 

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

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb una 
pronunciació correcta i una entonació 
adequada, utilitzant 
els elements prosòdics i els recursos no verbals 
adequats que reforcen el discurs i utilitzant 
diferents suports. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat a 
la norma, mostrant un bon domini lingüístic i 
morfosintàctic i reflexionant sobre la llengua i 
el seu ús. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació 
procedent de diferents fonts, de manera 
progressivament autònoma, sobre temes de 
l’àmbit personal, social i educatiu, avaluant-ne 
la fiabilitat, i compartir oralment els resultats 
adoptant un punt de vista personal i 
respectuós amb la propietat intel·lectual. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I MULTIMODAL 

6.2. Identificar i rebutjar, amb ajuda puntual, 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. 

6.4. Interactuar en textos escrits i 
multimodals de manera asíncrona i síncrona 
amb progressiva autonomia, mostrant 
empatia i respecte per les diferents 
necessitats, idees i motivacions dels 
interlocutors, utilitzant estratègies per a expressar 
missatges cohesionats, coherents i adequats amb 
un vocabulari precís i no discriminatori. 

3.1 Expressió de 
l’experiència lectora i de 
diferents formes 
d’apropiació i recreació 
dels textos llegits. 

3.1 Estratègies per a la 
recomanació de les 
lectures. 

3.2 Relació i comparació 
dels textos llegits amb 
altres textos i 
manifestacions 
artístiques i culturals, i 
amb les noves formes de 
ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i 
llenguatges. 

3.2 Lectura expressiva, 
dramatització i recitació dels 
textos tenint en compte els 
processos de comprensió, 
apropiació i oralització 
implicats. 
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Tarannà Reflexió interlingüística. 

Llenguatge no 
discriminatori i 
respectuós amb les 
diferències. 

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

1.5. Reflexionar i exemplificar, amb certa 
autonomia, aspectes del funcionament de les 
llengües, a partir de l’observació, la comparació 
entre aquestes i 
la manipulació de paraules, oracions i textos de 
distintes llengües, fent ús del metallenguatge. 

2.3 Adequació del 
registre a la situació de 
comunicació. 

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

2.3 Els signes de 
puntuació com a 
mecanisme organitzador 
del text escrit. La seua 
relació amb el significat. 

2.3 La llengua com a 
sistema i les seues 
unitats bàsiques. 

2.3 Formes gramaticals i 
funcions sintàctiques. 

2.3 Relació entre els 
esquemes semàntic i 
sintàctic de l’oració 
simple. Observació i 
transformació. 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, textos 
escrits i multimodals de gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no discriminatori i 
detectar, de manera progressivament 
autònoma, els possibles usos manipuladors de 
la llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés d’escriptura, de 
manera reflexiva i amb ajuda puntual del 
professorat, i incorporant progressivament 
metallenguatge, 
els coneixements lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i editar, amb 
progressiva autonomia, durant el procés 
d’escriptura, mitjançant estratègies gradualment 
complexes. 

La paraula i el 
text 

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

5.3. Utilitzar, durant el procés d’escriptura, de 
manera reflexiva i amb ajuda puntual del 
professorat, i incorporant progressivament 
metallenguatge, 
els coneixements lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació d’aprenentatge. 
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El club dels 
projectes 

2.1 Estratègies de 
reflexió sobre el 
procés 
d’aprenentatge, 
autoavaluació i 
autocorrecció. 

4.2. Produir discursos orals amb una pronunciació 
correcta i una entonació adequada, utilitzant 
els elements prosòdics i els recursos no verbals 
adequats que reforcen el discurs i utilitzant 
diferents suports. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat a 
la norma, mostrant un bon domini lingüístic i 
morfosintàctic i reflexionant sobre la llengua i 
el seu ús. 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, textos 
escrits i multimodals de gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i editar, amb 
progressiva autonomia, durant el procés 
d’escriptura, mitjançant estratègies gradualment 
complexes. 

 2.6 Estratègies del 
procés d’escriptura i 
multimodal: planificació, 
textualització, revisió i 
correcció. 

 2.6 Aplicació de les 
normes ortogràfiques i 
gramaticals. 

 Propietat lèxica. 

 2.6 Presentació cuidada 
de les produccions 
escrites. 

 2.6 Elements gràfics i 
paratextuals. 

 2.6 Interaccions escrites 
en situacions 
comunicatives de 
caràcter formal i 
informal. 

 
3.2 Planificació i 
creació de textos a 
partir de l’apropiació 
de les 
convencions del 
llenguatge literari i en 
referència a models 
donats (imitació, 
transformació, 
continuació, etc.). 
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Lliçó 5 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què en 
saps? 

2.4 Interaccions orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal i informal 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, interpretar i 
valorar, amb progressiva autonomia, textos 
orals i multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, reflexionant 
sobre el contingut i la forma, i avaluant-ne la 
qualitat i la fiabilitat, així com la idoneïtat del 
canal utilitzat. 

2.3. Extraure i interpretar informació 
(explícita i implícita) dels textos orals i 
multimodals, i dels elements no verbals, i 
valorar el propòsit del text i la intenció de 
l’emissor. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
progressiva autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per 
mitjà de l’anàlisi dels elements formals i de 
contingut propis del nivell educatiu, i 
avaluant- ne la qualitat i fiabilitat, així com 
la idoneïtat del canal utilitzat i l’eficàcia dels 
procediments comunicatius emprats. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat 
a la norma, mostrant un bon domini 
lingüístic i morfosintàctic i reflexionant sobre 
la llengua i el seu ús. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant dels 
textos literaris, de les obres completes, i 
aportar conclusions de manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en funció 
de temes, tòpics, estructures, llenguatge i 
valors ètics o estètics, mostrant, a més, 
implicació i resposta personal del lector en 
la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres 
literàries, utilitzant alguns recursos retòrics 
i el metallenguatge literari, amb suport 
puntual del professorat. 

3.2 Obres rellevants de la 
literatura juvenil contemporània i 
del patrimoni literari universal, 
inscrites en itineraris temàtics o 
de gènere, que incloguen la 
presència d’autores i autors. 
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Llegint i 
enraonan
t 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius. 

2.5 Estratègies de comprensió 
abans de la lectura: 
coneixements previs, objectius 
de lectura, hipòtesis per mitjà 
d’informació paratextual, 
tipologia, gènere i estructura del 
text. 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència 
interna del text, inferències, 
sentits figurats i significats no 
explícits. 

2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, tesi, 
idea principal, arguments, 
intenció de l’autor i organització 
del contingut. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, 
amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de 
gèneres, tipologies i registres 
diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per mitjà de 
l’anàlisi dels elements formals i de 
contingut propis del nivell educatiu, i 
avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, així com 
la idoneïtat del canal utilitzat i l’eficàcia 
dels procediments comunicatius emprats. 

3.2. Aplicar, amb progressiva 
autonomia, tot tipus d’estratègies per 
a comprendre el sentit global i la 
informació específica, distingir les 
idees principals de les secundàries, 
obtindre informació literal, interpretar 
informació explícita i implícita i valorar 
el propòsit de diferents textos i la 
intenció de l’emissor. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, discursos orals sobre 
diferents àmbits del coneixement, 
ajustats a la situació comunicativa i 
als gèneres discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu, 
amb adequació i coherència, fent ús 
de 
connectors i aportant el seu propi punt de 
vista. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació 
procedent de diferents fonts, de manera 
progressivament autònoma, sobre 
temes de l’àmbit personal, social i 
educatiu, avaluant- ne la fiabilitat, i 
compartir oralment els resultats 
adoptant un punt de vista personal i 
respectuós amb la propietat 
intel·lectual. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.3. Compartir les experiències de 
lectura, en suports diversos, participant 
en comunitats lectores en l’àmbit 
educatiu i social, i relacionant el sentit de 
l’obra amb la pròpia experiència 
biogràfica i lectora. 

3.1 Identitat lectora: selecció 
d’obres variades i lectura 
autònoma, consciència i 
verbalització dels propis gustos. 

3.1 Identitat lectora: valoració 
crítica dels textos i sobre la pròpia 
pràctica de lectura. 

3.2 Obres rellevants de la 
literatura juvenil contemporània i 
del patrimoni literari universal, 
inscrites en itineraris temàtics o 
de gènere, que incloguen la 
presència d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació 
de les obres. Converses 
literàries. 

3.2 Relació i comparació 
dels textos llegits amb 
altres textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 
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La cuina de 
l’escriptura 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius. 

2.3 La implicació de l’emissor en 
les textos. 

2.3 Adequació del registre a la 
situació de comunicació. 

2.3 Cohesió: connectors 
textuals temporals, explicatius, 
d’ordre i de contrast, 
distributius, de causa, de 
conseqüència, de condició i 
d’hipòtesi. 

2.5 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.2. Aplicar, amb progressiva autonomia, tot 
tipus d’estratègies per a comprendre el 
sentit global i la informació específica, 
distingir les idees principals de les 
secundàries, obtindré informació literal, 
interpretar informació explícita i implícita i 
valorar el propòsit de diferents textos i la 
intenció de l’emissor. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els 
gèneres discursius, i reconéixer l’estructura i 
algunes de les característiques lingüístiques 
específiques de cada tipus de text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés 
d’escriptura, mitjançant estratègies 
gradualment complexes. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social i educatiu, 
seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i 
obres completes, amb progressiva 
autonomia i en contextos socioculturals 
pròxims, tenint en compte els interessos 
de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant dels 
textos literaris, de les obres completes, i 
aportar conclusions de manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en funció 
de temes, tòpics, estructures, llenguatge i 
valors ètics o estètics, mostrant, a més, 
implicació i resposta personal del lector en 
la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres 
literàries, utilitzant alguns recursos retòrics 
i el metallenguatge literari, amb suport 
puntual del professorat. 

9.5. Crear textos literaris senzills dels 
gèneres bàsics (contes, dramatitzacions, 
poemes, cançons...) aplicant els recursos 

3.1 Ús de la biblioteca 
escolar i pública. Circuit 
literari i lector. Participació 
en actes culturals. 

3.2 Lectura i comprensió de 
textos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i retòrics. 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació 

sociohistòrica, cultural i artística 
bàsica per a construir la 
interpretació de les obres 
literàries. 

3.2 Planificació i creació de 
textos a partir de l’apropiació 
de les convencions del 
llenguatge literari i en 
referència a models donats 
(imitació, transformació, 
continuació, etc.). 



 

83 
 

literaris bàsics adequats, amb progressiva 
autonomia. 
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En parlem? 2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius. 

2.4 Estratègies de comprensió 
oral: sentit global del text i 
relació entre les seues parts, 
selecció i retenció de la 
informació rellevant. 

2.4 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, discursos orals sobre 
diferents àmbits del coneixement, 
ajustats a la situació comunicativa i 
als gèneres discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu, 
amb adequació i coherència, fent ús 
de 
connectors i aportant el seu propi punt de 
vista. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.4. Interactuar en textos escrits i 
multimodals de manera asíncrona i 
síncrona amb progressiva autonomia, 
mostrant empatia i respecte per les 
diferents necessitats, idees i 
motivacions dels interlocutors, utilitzant 
estratègies per a expressar missatges 
cohesionats, coherents i adequats amb 
un vocabulari precís i no discriminatori. 

MEDIACIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

7.1. Mostrar interés per participar 
en la solució de problemes de 
comprensió recíproca entre 
parlants de llengües o varietats 
lingüístiques diferents, sobre 
assumptes diversos de l’àmbit personal, 
social i educatiu. 

3.1 Expressió de l’experiència 
lectora i de diferents formes 
d’apropiació i recreació dels 
textos llegits. 

3.1 Estratègies per a la 
recomanació de les lectures. 

3.2 Relació i comparació 
dels textos llegits amb 
altres textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 

3.2 Lectura expressiva, 
dramatització i recitació dels 
textos tenint en compte els 
processos de comprensió, 
apropiació i oralització implicats. 
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Tarannà Reflexió interlingüística. 

Estratègies d’identificació de 
prejudicis i estereotips lingüístics i 
exploració de maneres d’evitar-los. 

1.1. Identificar i valorar les llengües 
d’Espanya i del món, i les varietats 
lingüístiques de les dues llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana, 
identificant nocions bàsiques de les 
llengües i contrastant algunes 
característiques en discursos orals, 
escrits i multimodals. 

1.2. Mostrar interés per l’ús del valencià 
en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, 
social i educatiu, i valorar la seua 
importància com a llengua pròpia del 
territori. 

1.4. Identificar 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 cultural, lingüística i dialectal. 

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

2.3 Els signes de puntuació 
com a mecanisme 
organitzador del text escrit. La 
seua relació amb el significat. 

2.3 La llengua com a sistema i les 
seues unitats bàsiques. 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.3 Relació entre els esquemes 
semàntic i sintàctic de l’oració 
simple. Observació i 
transformació. 

5.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa 
amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció, utilitzant elements de 
cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
progressivament autònoma, els 
possibles usos manipuladors de la 
llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés d’escriptura, 
mitjançant estratègies gradualment 
complexes. 
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La paraula i 
el text 

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

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 
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El club dels 
projectes 

2.1 Estratègies de reflexió 
sobre el procés 
d’aprenentatge, 
autoavaluació i 
autocorrecció. 

2.6 Estratègies del procés 
d’escriptura i multimodal: 
planificació, textualització, 
revisió i correcció. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. 

Propietat lèxica. 

2.6 Presentació cuidada de les 
produccions escrites. 

2.6 Elements gràfics i 
paratextuals. 

2.6 Interaccions escrites en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal i informal. 

4.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, discursos orals sobre 
diferents àmbits del coneixement, 
ajustats a la situació comunicativa i 
als gèneres discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu, 
amb adequació i coherència, fent ús 
de 
connectors i aportant el seu propi punt de 
vista. 

4.2. Produir discursos orals amb una 
pronunciació correcta i una entonació 
adequada, utilitzant els elements 
prosòdics i els recursos no verbals 
adequats que reforcen el discurs i 
utilitzant diferents suports. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i 
ajustat a la norma, mostrant un bon 
domini 
lingüístic i morfosintàctic i reflexionant 
sobre la llengua i el seu ús. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació 
procedent de diferents fonts, de manera 
progressivament autònoma, sobre 
temes de l’àmbit personal, social i 
educatiu, avaluant- ne la fiabilitat, i 
compartir oralment els resultats 
adoptant un punt de vista personal i 
respectuós amb la propietat 
intel·lectual. 

3.2 Planificació i creació de 
textos a partir de l’apropiació 
de les convencions del 
llenguatge literari i en 
referència a models donats 
(imitació, transformació, 
continuació, etc.). 
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Lliçó 6 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

2.4 Interaccions orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal i informal 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, 
interpretar i valorar, amb progressiva 
autonomia, textos orals i multimodals de 
gèneres, tipologies i registres diferents, 
propis de l’àmbit perso- nal, social i 
educatiu, reflexionant sobre el contingut 
i la forma, i avaluant-ne la qualitat i la 
fiabilitat, així com la idoneïtat del canal 
utilitzat. 

2.3. Extraure i interpretar informació 
(explí- cita i implícita) dels textos orals i 
multimo- dals, i dels elements no verbals, 
i valorar el propòsit del text i la intenció 
de l’emissor. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
pro- gressiva autonomia, textos escrits 
i mul- timodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per mitjà 
de l’anàlisi dels ele- ments formals i de 
contingut propis del ni- 
vell educatiu, i avaluant-ne la qualitat i 
fiabi- litat, així com la idoneïtat del canal 
utilitzat 
i l’eficàcia dels procediments 
comunicatius emprats. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discri- minatori i un vocabulari precís i 
ajustat a la norma, mostrant un bon 
domini lingüístic i morfosintàctic i 
reflexionant sobre la llen- gua i el seu 
ús. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
dels textos literaris, de les obres 
completes, i aportar conclusions de 
manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
en- tre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres mani- festacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i res- posta 
personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
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obres literàries, utilitzant alguns 
recursos retòrics i el metallenguatge 
literari, amb suport puntual del 
professorat. 
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Llegint i en- 
raonant 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 
discursius. 

2.5 Estratègies de comprensió 
abans de la lectura: 
coneixements previs, objectius 
de lectura, hipòtesis per mitjà 
d’informació paratextual, tipo- 
logia, gènere i estructura del text. 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència 
interna del text, inferències, 
sentits figurats i significats no 
explícits. 

2.5 Estratègies de comprensió des- 
prés de la lectura: tema, tesi, idea 
principal, arguments, intenció de 
l’au- tor i organització del contingut. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
progressiva autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per mitjà 
de l’anàlisi dels elements formals i de 
contingut propis del nivell educatiu, i 
avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, així 
com la idoneïtat del canal utilitzat 
i l’eficàcia dels procediments 
comunicatius emprats. 

3.2. Aplicar, amb progressiva 
autonomia, tot tipus d’estratègies per 
a comprendre el sentit global i la 
informació específica, 
distingir les idees principals de les 
secundàries, obtindre informació literal, 
interpretar informació explícita i implícita i 
valorar el propòsit de diferents textos i la 
intenció de l’emissor. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb una 
pronunciació correcta i una entonació 
adequa- da, utilitzant els elements 
prosòdics i els recursos no verbals 
adequats que reforcen el discurs i 
utilitzant diferents suports. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i 
ajustat a la norma, mostrant un bon 
domini lingüístic i morfosintàctic i 
reflexionant sobre la llengua i el seu ús. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos escrits i 
multimodals de l’àmbit personal, social i 
educatiu, seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

3.1 Identitat lectora: selecció 
d’obres variades i lectura 
autònoma, cons- ciència i 
verbalització dels propis gustos. 

3.1 Identitat lectora: valoració 
crítica dels textos i sobre la 
pròpia pràctica de lectura. 

3.2 Obres rellevants de la 
literatura juvenil contemporània i 
del patrimoni literari universal, 
inscrites en itineraris temàtics o 
de gènere, que incloguen la 
presència d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
com- partida de la interpretació 
de les obres. Converses 
literàries. 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 
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La cuina de 
l’escriptura 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 
discursius. 

2.3 La implicació de l’emissor en 
les textos. 

2.3 Adequació del registre a la 
situació de comunicació. 

2.3 Cohesió: connectors textuals 
temporals, explicatius, d’ordre i 
de contrast, distributius, de 
causa, de conseqüència, de 
condició i d’hipòtesi. 

2.3 Ús coherent de les formes 
verbals en els textos. 

2.5 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.2. Aplicar, amb progressiva autonomia, tot 
tipus d’estratègies per a comprendre el 
sentit global i la informació específica, 
distingir les idees principals de les 
secundàries, obtindré in- formació literal, 
interpretar informació explícita i implícita i 
valorar el propòsit de diferents textos i la 
intenció de l’emissor. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els 
gèneres discursius, i reconéixer l’estructura i 
algunes de les característiques lingüístiques 
específiques de cada tipus de text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius de l’àmbit personal, social i 
educatiu que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció, utilitzant elements de 
cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
progressivament autònoma, els possibles 
usos manipuladors de la llengua durant el 
procés de composició escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés d’escriptura, 
de manera reflexiva i amb ajuda puntual del 
professorat, i incorporant progressivament 
meta- llenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius necessaris 
en la situació d’aprenentatge. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos escrits i 
multimodals de l’àmbit personal, social i 
educatiu, seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i 
obres completes, amb progressiva 
autonomia i en con- textos socioculturals 
pròxims, tenint en compte els interessos de 
l’alumne. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
entre els textos llegits i altres textos escrits, 
orals o multimodals, o bé amb altres 
manifestacions artístiques en funció de 
temes, tòpics, estructu- 
res, llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres 
literàries, utilitzant alguns recursos retòrics 
i el metallenguatge literari, amb suport 
puntual del professorat. 

9.5. Crear textos literaris senzills dels 
gèneres bàsics (contes, dramatitzacions, 

3.1 Ús de la biblioteca escolar i 
pública. Circuit literari i lector. 
Participació en actes culturals. 

3.2 Lectura i comprensió de textos 
literaris: estructura, aspectes 
formals, recursos estilístics i 
retòrics. 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, cultural 
i artística bàsica per a construir la 
interpretació de les obres literàries. 

3.2 Planificació i creació de 
textos a partir de l’apropiació de 
les convencions del llenguatge 
literari i en 
referència a models donats 
(imitació, transformació, 
continuació, etc.). 
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poemes, cançons...) aplicant els recursos 
literaris bàsics adequats, amb progressiva 
autonomia. 
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En parlem? 2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 
discursius. 

2.4 Estratègies de comprensió 
oral: sentit global del text i relació 
entre les seues parts, selecció i 
retenció de la informació 
rellevant. 

2.4 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

2.4 Discursos orals en situacions 
comunicatives de caràcter formal. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, discursos orals sobre 
diferents àmbits del coneixement, 
ajustats a la situació comunicativa i als 
gèneres discursius de l’àmbit personal, 
social i educatiu, amb adequació i 
coherència, fent ús de connectors i 
aportant el seu propi punt de vista. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació 
procedent de diferents fonts, de manera 
progressivament autònoma, sobre 
temes de l’àmbit personal, social i 
educatiu, avaluant-ne la fiabilitat, i 
compartir oralment els resultats 
adoptant un punt de vista personal i 
respectuós amb la propietat 
intel·lectual. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.1. Interactuar oralment, amb 
progressiva autonomia, sobre 
coneixements ajustats a la situació 
comunicativa de l’àmbit personal, social 
i educatiu, per mitjà de diferents su- 
ports, 

6.3. Utilitzar, amb ajuda puntual, 
estratègies per a la gestió dialogada de 
conflictes en l’àmbit personal, educatiu i 
social. 

3.1 Expressió de l’experiència 
lectora i de diferents formes 
d’apropiació i recreació dels 
textos llegits. 

3.1 Estratègies per a la 
recomanació de les lectures. 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 

3.2 Lectura expressiva, 
dramatització i recitació dels textos 
tenint en compte els processos de 
comprensió, apropiació i 
oralització implicats. 

Tarannà Reflexió interlingüística. 

Estratègies d’identificació de 
prejudicis i estereotips lingüístics i 
exploració de maneres d’evitar-
los. 

1.2. Mostrar interés per l’ús del valencià 
en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, 
social i educatiu, i valorar la seua 
importància com a llengua pròpia del 
territori. 

1.4. Identificar 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 cultural, lingüística i dialectal. 
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De lletra 2.3 Correcció lingüística i revisió 
orto- gràfica i gramatical dels 
textos. 

2.3 Els signes de puntuació com 
a mecanisme organitzador del 
text escrit. La seua relació amb el 
significat. 

2.3 La llengua com a sistema i 
les seues unitats bàsiques. 

2.3 Formes gramaticals i 
funcions sintàctiques. 

2.3 Relació entre els esquemes 
se- màntic i sintàctic de l’oració 
simple. Observació i 
transformació. 

5.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, textos escrits i multimodals 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa 
amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció, utilitzant elements de cohesió 
variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
progressivament autònoma, els 
possibles usos manipuladors de la 
llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés d’escriptura, mitjançant 
estratègies gradualment complexes. 

La paraula i 
el text 

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

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

El club dels 
projectes 

2.1 Estratègies de reflexió sobre 
el procés d’aprenentatge, 
autoavaluació i autocorrecció. 

2.6 Estratègies del procés 
d’escriptura i multimodal: 
planificació, textualització, revisió 
i correcció. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. 

Propietat lèxica. 

2.6 Presentació cuidada de les 
produccions escrites. 

2.6 Elements gràfics i paratextuals. 

2.6 Interaccions escrites en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal i informal. 

5.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, textos escrits i multimodals 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa 
amb adequació, coherència, cohesió i 
cor- recció, utilitzant elements de 
cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
progressivament autònoma, els 
possibles usos manipuladors de la 
llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés d’escriptura, mitjançant 
estratègies gradualment complexes. 



 

95 
 

3.2 Planificació i creació de 
textos a partir de l’apropiació de 
les convencions del llenguatge 
literari i en 
referència a models donats 
(imitació, transformació, 
continuació, etc.). 
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Lliçó 7 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

2.4 Interaccions orals en situacions 
comunicatives de caràcter formal i 
informal 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, 
interpretar i valorar, amb progressiva 
autonomia, textos orals i multimodals 
de gèneres, tipologies i registres 
diferents, propis de l’àmbit personal, 
social i educatiu, reflexionant sobre el 
contingut i la forma, i avaluant-ne la 
qualitat i la fiabilitat, així com la 
idoneïtat del canal utilitzat. 

2.3. Extraure i interpretar informació 
(explícita i implícita) dels textos orals i 
multimodals, i dels elements no verbals, i 
valorar el propòsit del text i la intenció de 
l’emissor. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
progressiva autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per mitjà de 
l’anàlisi dels elements formals 
i de contingut propis del nivell 
educatiu, i avaluant-ne la qualitat i 
fiabilitat, així com la idoneïtat del canal 
utilitzat i l’eficàcia dels procediments 
comunicatius emprats. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals amb 
un registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i 
ajustat a la norma, mostrant un bon 
domini lingüístic i morfosintàctic i 
reflexionant sobre la llengua i el seu ús. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
dels textos literaris, de les obres 
completes, i aportar conclusions de 
manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant alguns 
recursos retòrics i el metallenguatge 
literari, amb suport puntual del 
professorat. 

3.2 Obres rellevants de la literatura 
juvenil contemporània i del patrimoni 
literari universal, inscrites en itineraris 
temàtics o de gènere, que incloguen 
la presència d’autores i autors. 
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Llegint i en- 
raonant 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 
discursius. 

2.3 Cohesió: connectors textuals 
tem- porals, explicatius, d’ordre i de 
contrast, distributius, de causa, de 
conseqüència, de condició i 
d’hipòtesi. 

2.3 Ús coherent de les formes verbals 
en els textos. 

2.5 Estratègies de comprensió abans 
de la lectura: coneixements previs, 
objectius de lectura, hipòtesis per 
mitjà d’informació paratextual, 
tipologia, gènere i estructura del text. 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència interna 
del text, inferències, sentits figurats i 
significats no explícits. 

2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, tesi, 
idea principal, arguments, intenció 
de l’autor i organització del contingut. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
progressiva autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents propis de l’àmbit 
personal, social i educatiu, per mitjà 
de l’anàlisi dels elements formals i de 
contingut propis del nivell educatiu, i 
avaluant-ne la qualitat 
i fiabilitat, així com la idoneïtat del 
canal utilitzat i l’eficàcia dels 
procediments comunicatius emprats. 

3.2. Aplicar, amb progressiva 
autonomia, tot tipus d’estratègies per a 
comprendre el sentit global i la 
informació específica, distingir les 
idees principals de les secundàries, 
obtindre informació literal, interpretar 
informació explícita i implícita i valorar 
el propòsit de diferents textos i la 
intenció de l’emissor. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i 
els gèneres discursius, i reconéixer 
l’estructura i algunes de les 
característiques lingüístiques 
específiques de cada tipus de text. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i 
ajustat a la norma, mostrant un bon 
domini lingüístic i morfosintàctic i 
reflexionant sobre la llengua i el seu ús. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social i educatiu, 
seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

3.1 Identitat lectora: selecció d’obres 
variades i lectura autònoma, 
consciència i verbalització dels 
propis gustos. 

3.1 Identitat lectora: valoració 
crítica dels textos i sobre la pròpia 
pràctica de lectura. 

3.2 Obres rellevants de la literatura 
juvenil contemporània i del patrimoni 
literari universal, inscrites en 
itineraris temàtics o de gènere, que 
incloguen la presència d’autores i 
autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de les 
obres. Converses literàries. 

3.2 Relació i comparació dels textos 
llegits amb altres textos i 
manifestacions artístiques i culturals, i 
amb les noves formes de ficció en 
funció de temes, tòpics, estructures i 
llenguatges. 
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La cuina de 
l’escriptura 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 
discursius. 

2.3 La implicació de l’emissor en les 
tex- tos. 

2.3 Adequació del registre a la 
situació de comunicació 

2.4 Trets discursius i lingüístics de 
l’orali- tat formal. 

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

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

2.5 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.2. Aplicar, amb progressiva autonomia, 
tot tipus d’estratègies per a comprendre el 
sentit global i la informació específica, 
distingir les idees principals de les 
secundàries, obtindré in- formació literal, 
interpretar informació explícita i implícita i 
valorar el propòsit de diferents textos i la 
intenció de l’emissor. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els 
gèneres discursius, i reconéixer l’estructura i 
algunes de les característiques lingüístiques 
específiques de cada tipus de text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius de l’àmbit personal, social i 
educatiu que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció, utilitzant elements de 
cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
progressivament autònoma, els possibles 
usos manipuladors de la llengua durant el 
procés de composició escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés d’escriptura, 
de manera reflexiva i amb ajuda puntual del 
professorat, i incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius necessaris 
en la situació d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i editar, 
amb progressiva autonomia, durant el 
procés d’escriptura, mitjançant 
estratègies gradualment complexes. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos escrits i 
multimodals de l’àmbit personal, social i 
educatiu, seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i 
obres completes, amb progressiva 
autonomia i en contextos socioculturals 
pròxims, tenint en compte els interessos 
de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant dels 
tex- tos literaris, de les obres completes, i 
aportar conclusions de manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en funció 
de temes, tòpics, estructures, 
 llenguatge i valors ètics o estètics, mostrant, 
a més, implicació i resposta personal del 
lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres 
literàries, utilitzant alguns recursos 
retòrics i el metallenguatge literari, amb 
suport puntual del professorat. 

9.5. Crear textos literaris senzills dels 

3.1 Ús de la biblioteca escolar i 
pública. Circuit literari i lector. 
Participació en actes culturals. 

3.2 Lectura i comprensió de textos 
literaris: estructura, aspectes 
formals, recursos estilístics i retòrics. 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació 

sociohistòrica, cultural i artística 
bàsica per a construir la interpretació 
de les obres literàries. 

3.2 Planificació i creació de textos a 
partir de l’apropiació de les 
convencions del llenguatge literari i 
en referència a models donats 
(imitació, transformació, continuació, 
etc.). 
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gèneres bàsics (contes, dramatitzacions, 
poemes, cançons...) aplicant els recursos 
literaris bàsics adequats, amb progressiva 
autonomia. 
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En parlem? 2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 
discursius. 

2.4 Estratègies de comprensió oral: 
sen- tit global del text i relació entre 
les seues parts, selecció i retenció de 
la informació rellevant. 

2.4 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

2.4 Discursos orals en situacions 
comunicatives de caràcter formal. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, discursos orals sobre 
diferents àmbits del coneixement, 
ajustats a la situació comunicativa i als 
gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social i educatiu, amb 
adequació i coherència, fent ús de 
connectors i aportant el seu propi punt 
de vista. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i 
ajustat a la norma, mostrant un bon 
domini lingüístic i morfosintàctic i 
reflexionant sobre la llengua i el seu ús. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.1. Interactuar oralment, amb 
progressiva autonomia, sobre 
coneixements ajustats a la situació 
comunicativa de l’àmbit personal, 
social i educatiu, per mitjà de diferents 
suports, 

6.2. Identificar i rebutjar, amb ajuda 
puntual, els usos discriminatoris i 
manipula- dors de la llengua, a partir 
de la reflexió i l’anàlisi dels elements 
verbals i no verbals utilitzats en el 
discurs. 

6.3. Utilitzar, amb ajuda puntual, 
estratègies per a la gestió dialogada 
de conflictes en l’àmbit personal, 
educatiu i social. 

MEDIACIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

7.1. Mostrar interés per participar en la 
solució de problemes de comprensió 
recíproca entre parlants de llengües o 
varietats lingüístiques diferents, sobre 
assumptes diversos de l’àmbit 
personal, social i educatiu. 

3.1 Expressió de l’experiència lectora i 
de diferents formes d’apropiació i 
recreació dels textos llegits. 

3.1 Estratègies per a la 
recomanació de les lectures. 

3.2 Relació i comparació dels textos 
llegits amb altres textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes de 
ficció en funció de temes, tòpics, 
estructures i llenguatges. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i 
recitació dels textos tenint en compte 
els processos de comprensió, 
apropiació i oralització implicats. 

Tarannà Reflexió interlingüística. 

Estratègies d’identificació de 
prejudicis i estereotips lingüístics i 
exploració de maneres d’evitar-los. 

1.2. Mostrar interés per l’ús del 
valencià en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, 
social i educatiu, i valorar la seua 
importància com a llengua pròpia del 
territori. 

1.4. Identificar 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 cultural, lingüística i dialectal. 



 

101 
 

 
 
 

De lletra 2.3 Correlació temporal en la 
coordinació i subordinació d’oracions. 

2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Els signes de puntuació com a 
mecanisme organitzador del text 
escrit. La seua relació amb el 
significat. 

2.3 La llengua com a sistema i les 
seues unitats bàsiques. 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.3 Relació entre els esquemes 
semàntic i sintàctic de l’oració 
simple. Observació i transformació 
d’enunciats i ús de la terminologia 
sintàctica. 

5.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, textos escrits i multimodals 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comuni- 
cativa amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció, utilitzant elements 
de cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discrimina- tori i detectar, de manera 
progressivament autònoma, els 
possibles usos manipuladors de la 
llengua durant el procés de 
composició escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressiva- ment 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés d’escriptura, 
mitjançant estratègies gradualment 
complexes. 

La paraula i 
el text 

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

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressiva- ment 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

El club dels 
projectes 

2.1 Estratègies de reflexió sobre el 
procés d’aprenentatge, autoavaluació i 
autocor- recció. 

2.6 Estratègies del procés 
d’escriptura i multimodal: 
planificació, textualització, revisió i 
correcció. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. 

Propietat lèxica. 

2.6 Presentació cuidada de les 
produccions escrites. 

2.6 Elements gràfics i paratextuals. 

2.6 Interaccions escrites en situacions 
comunicatives de caràcter formal i 
informal. 

4.2. Produir discursos orals amb una 
pronunciació correcta i una entonació 
adequa- da, utilitzant els elements 
prosòdics i els recursos no verbals 
adequats que reforcen el discurs i 
utilitzant diferents suports. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i 
ajustat a la norma, mostrant un bon 
domini lingüístic i morfosintàctic i 
reflexionant sobre la llengua i el seu ús. 

5.1. Produir, amb progressiva 
autonomia, textos escrits i multimodals 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa 
amb adequació, coherència, cohesió i 
cor- recció, utilitzant elements de 
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3.2 Planificació i creació de textos a 
par- tir de l’apropiació de les 
convencions del llenguatge literari i en 
referència a models donats (imitació, 
transformació, continuació, etc.). 

cohesió variats. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés d’escriptura, mitjançant 
estratègies gradualment complexes. 
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Lliçó 8 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

2.4 Interaccions orals en situa- 
cions comunicatives de 
caràcter formal i informal. 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, interpretar i 
valorar, amb progressiva autonomia, textos 
orals i multimodals de gèneres, tipologies i 
registres 
diferents, propis de l’àmbit personal, social i 
educatiu, reflexionant sobre el contingut i la 
forma, 
i avaluant-ne la qualitat i la fiabilitat, així com 
la idoneïtat del canal utilitzat. 

2.3. Extraure i interpretar informació 
(explícita i implícita) dels textos orals i 
multimodals, i dels elements no verbals, i 
valorar el propòsit del text i la intenció de 
l’emissor. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, amb 
progressiva autonomia, textos escrits i 
multimodals de gèneres, tipologies i registres 
diferents propis de l’àmbit personal, social i 
educatiu, per mitjà de l’anàlisi dels elements 
formals i de contingut pro- pis del nivell 
educatiu, i avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, 
així com la idoneïtat del canal utilitzat 
i l’eficàcia dels procediments comunicatius 
em- prats. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat 
a la norma, mostrant un bon domini lingüístic 
i morfosintàctic i reflexionant sobre la 
llengua i el seu ús. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant dels 
tex- tos literaris, de les obres completes, i 
aportar conclusions de manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles 
entre els textos llegits i altres textos escrits, 
orals o multimodals, o bé amb altres 
manifestacions artístiques en funció de 
temes, tòpics, estructures, llenguatge i 
valors ètics o estètics, mostrant, a més, 
implicació i resposta personal del lector en 
la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres 
literàries, utilitzant alguns recursos retòrics 
i el metallenguatge literari, amb suport 
puntual del professorat. 

3.2 Obres rellevants de la lite- 
ratura juvenil contemporània i 
del patrimoni literari universal, 
inscrites en itineraris temàtics 
o de gènere, que incloguen la 
presència d’autores i autors. 
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Llegint i en- 
raonant 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i 
gèneres 
discursius. 

2.5 Estratègies de 
comprensió abans de la 
lectura: coneixements previs, 
objectius de lectura, hipòtesis 
per mitjà d’informació 
paratextual, tipologia, gènere i 
estructura del text. 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència 
interna del text, inferències, 
sentits figurats i significats no 
explícits. 

2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, 
tesi, idea principal, arguments, 
intenció de l’autor i 
organització del contingut. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.2. Aplicar, amb progressiva autonomia, tot 
tipus d’estratègies per a comprendre el 
sentit global i la informació específica, 
distingir les idees principals de les 
secundàries, obtindré in- formació literal, 
interpretar informació explícita i implícita i 
valorar el propòsit de diferents textos i la 
intenció de l’emissor. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
discursos orals sobre diferents àmbits del 
coneixement, ajustats a la situació 
comunicativa i als gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social i educatiu, amb 
adequació i coherència, fent ús de connec- 
tors i aportant el seu propi punt de vista. 

4.2. Produir discursos orals amb una 
pronunciació correcta i una entonació 
adequada, utilitzant els elements prosòdics 
i els recursos no verbals adequats que 
reforcen el discurs i utilitzant diferents 
suports. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat 
a la norma, mostrant un bon domini 
lingüístic i morfosintàctic i reflexionant sobre 
la llengua i el seu ús. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació 
procedent de diferents fonts, de manera 
progressivament autònoma, sobre temes 
de l’àmbit personal, social i educatiu, 
avaluant-ne la fiabilitat, i compartir 
oralment els resultats adoptant un 
punt de vista personal i respectuós amb la 
propietat intel·lectual. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.3. Compartir les experiències de lectura, en 
suports diversos, participant en comunitats 
lectores en l’àmbit educatiu i social, i 
relacionant el sentit de l’obra amb la pròpia 
experiència biogràfica i lectora. 

3.1 Identitat lectora: selecció 
d’obres variades i lectura 
autònoma, consciència i 
verbalització dels propis 
gustos. 

3.1 Identitat lectora: 
valoració crítica dels textos i 
sobre la pròpia pràctica de 
lectura. 

3.2 Obres rellevants de la 
literatura juvenil 
contemporània i del 
patrimoni literari universal, 
inscrites en itineraris 
temàtics o de gènere, que 
incloguen la presència 
d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de 
construcció compartida de la 
interpretació de les obres. 
Converses literàries. 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves 
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formes de ficció en funció de 
temes, tòpics, estructures i 
llenguatges. 
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La cuina de 
l’escriptura 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i 
gèneres 
discursius. 

2.3 La implicació de l’emissor 
en les textos. 

2.3 Adequació del registre a la 
situació de comunicació. 

2.4 Trets discursius i 
lingüístics de l’oralitat formal. 

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

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

2.5 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.2. Aplicar, amb progressiva autonomia, tot 
tipus d’estratègies per a comprendre el sentit 
global i la informació específica, distingir les 
idees principals de les secundàries, obtindré 
informació literal, interpretar informació explícita i 
implícita i valorar el propòsit de diferents textos i 
la intenció de l’emissor. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els 
gèneres discursius, i reconéixer l’estructura i 
algunes de les característiques lingüístiques 
específiques de cada tipus de text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, textos 
es- crits i multimodals de gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no discriminatori i 
detectar, de manera progressivament autònoma, 
els possibles usos manipuladors de la llengua 
durant el procés de composició escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés d’escriptura, de 
manera reflexiva i amb ajuda puntual del 
professorat, i incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements lingüístics, 
textuals i discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i editar, amb 
progressiva autonomia, durant el procés 
d’escriptura, mitjançant estratègies 
gradualment complexes. 

LECTURA AUTÒNOMA 
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3.1 Ús de la biblioteca 
escolar i pública. Circuit 
literari i lector. Participació 
en actes culturals. 

3.2 Lectura i comprensió de 
tex- tos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i re- tòrics. 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, 
cultural i artística bàsica per 
a construir la interpretació de 
les obres literàries. 

3.2 Planificació i creació de 
tex- tos a partir de 
l’apropiació de les 
convencions del llenguatge 
literari i en referència a 
models donats (imitació, 
transformació, continuació, 
etc.). 

8.1. Llegir obres diverses i textos escrits i 
multimodals de l’àmbit personal, social i 
educatiu, seleccionant, amb progressiva 
autonomia, els que millor s’ajusten en cada 
moment vital als seus gustos, interessos i 
necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i obres 
completes, amb progressiva autonomia i en 
contextos socioculturals pròxims, tenint en 
compte els interessos de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant dels textos 
literaris, de les obres completes, i aportar 
conclusions de manera reflexiva. 

9.3. Establir, de manera guiada, vincles entre els 
tex- tos llegits i altres textos escrits, orals o 
multimodals, o bé amb altres manifestacions 
artístiques en funció de temes, tòpics, 
estructures, llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta personal 
del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres 
literàries, utilitzant alguns recursos retòrics i el 
metallenguatge literari, amb suport puntual del 
professorat. 

9.5. Crear textos literaris senzills dels gèneres 
bàsics (contes, dramatitzacions, poemes, 
cançons...) aplicant els recursos literaris bàsics 
adequats, amb progressiva autonomia. 

9.6. Participar en manifestacions literàries, 
recitals i representacions teatrals partint de 
models. 
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En parlem? 2.1 Estratègies per a 
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. 

2.1 Tipologies textuals i 

gèneres 

discursius. 

2.4 Estratègies de comprensió 
oral: sentit global del text i 
relació entre les seues parts, 
selecció i retenció de la 
informació rellevant. 

2.4 Valoració de la forma i el 
contingut del text. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat 
a la norma, mostrant un bon domini lingüístic 
i morfosintàctic i reflexionant sobre la 
llengua i el seu ús. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.4. Interactuar en textos escrits i 
multimodals de manera asíncrona i síncrona 
amb progressiva autonomia, mostrant 
empatia i respecte per 
les diferents necessitats, idees i 
motivacions dels interlocutors, utilitzant 
estratègies per a expressar missatges 
cohesionats, coherents i adequats amb 
un vocabulari precís i no discriminatori. 

3.1 Expressió de 
l’experiència lectora i de 
diferents formes 
d’apropiació i recreació 
dels textos llegits. 

3.1 Estratègies per a la 
recomanació de les 
lectures. 

3.2 Relació i comparació 
dels textos llegits amb 
altres textos i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves 
formes de ficció en funció de 
temes, tòpics, estructures i 
llenguatges. 

3.2 Lectura expressiva, 
dramatització i recitació dels 
textos tenint en compte els 
processos de comprensió, 
apropiació i oralització 
implicats. 
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Tarannà Reflexió interlingüística. 

Estratègies d’identificació de 
prejudicis i estereotips 
lingüístics i exploració de 
maneres d’evitar- los. 

1.1. Identificar i valorar les llengües 
d’Espanya i del món, i les varietats 
lingüístiques de les dues llengües oficials de 
la Comunitat Valenciana, identificant nocions 
bàsiques de les llengües i contrastant 
algunes característiques en discursos orals, 
escrits i multimodals. 

1.4. Identificar 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 
cultural, lingüística i dialectal. 
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De lletra 2.3 Correcció lingüística i 
revisió ortogràfica i gramatical 
dels textos. 

2.3 Els signes de puntuació 
com a mecanisme 
organitzador del text escrit. 
La seua relació amb el 
significat. 

2.3 La llengua com a sistema i 
les seues unitats bàsiques. 

2.3 Formes gramaticals i 
funcions sintàctiques. 

2.3 Relació entre els esquemes 
semàntic i sintàctic de 
l’oració simple. 
Observació i 
transformació. 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no discriminatori i 
detectar, de manera progressivament 
autònoma, els possibles usos manipuladors 
de la llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, amb progressiva autonomia, 
durant el procés 
d’escriptura, mitjançant estratègies 
gradualment complexes. 

La paraula i 
el text 

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

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i amb 
ajuda puntual del professorat, i 
incorporant progressivament 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics, textuals i discursius 
necessaris en la situació d’aprenentatge. 
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El club dels 
projectes 

2.1 Estratègies de reflexió 
sobre el procés 
d’aprenentatge, 
autoavaluació i 
autocorrecció. 

2.6 Estratègies del 
procés d’escriptura i 
multimodal: planificació, 
textualització, revisió i 
correcció. 

2.6 Aplicació de les 
normes ortogràfiques i 
gramaticals. Propietat 
lèxica. 

2.6 Presentació cuidada de les 
produccions escrites. 

2.6 Elements gràfics i 
paratextuals. 

2.6 Interaccions escrites 
en situacions 
comunicatives de 
caràcter formal i informal. 

4.2. Produir discursos orals amb una 
pronunciació correcta i una entonació 
adequada, utilitzant els elements prosòdics i 
els recursos 
no verbals adequats que reforcen el discurs i 
utilitzant diferents suports. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre estàndard, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari precís i ajustat 
a la norma, mostrant 

un bon domini lingüístic i morfosintàctic i 
reflexionant sobre la llengua i el seu ús. 

5.1. Produir, amb progressiva autonomia, 
textos escrits i multimodals de gèneres 
discursius 
de l’àmbit personal, social i educatiu que 
responguen a la situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció, 
utilitzant elements de cohesió variats. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i editar, 
amb progressiva autonomia, durant el 
procés 
d’escriptura, mitjançant estratègies 
gradualment complexes. 3.2 Planificació i creació de 

textos a partir de l’apropiació 
de les convencions del 
llenguatge literari i en 
referència a models donats 
(imitació, transformació, 
continuació, etc.). 

 
 
 
 

11.2 DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES (1r d’ESO) 
 

Via ESO 1r està distribuït en 8 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. 

El Departament de Valencià va decidir fer la següent distribució: 

1a avaluació: lliçons 1 i 2  

2a avaluació: lliçons 3, 4 i 5  

3a avaluació: lliçons 6, 7 i 8 
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TEMPORALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ PER AL 1r TRIMESTRE. 1r ESO 

  NIVELL/ETAPA: 1r ESO 

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

LLIÇÓ 1: APARTATS 
COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES 

BLOCS SUBBLOCS 

QUÈ EN SAPS?  
CE1, CE3, CE4, 
CE5, CE6, CE7  

1- LLENGUA I ÚS  

LLEGINT I RAONAMENT 

 
CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE6, 
CE7, CE8, CE9,  

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.7 Sabers comuns 

2.8 Alfabetització informacional 

2.9 Reflexió sobre la llengua 

LA CUINA DE 
L’ESCRIPTURA 

CE8, CE9,  3- LECTURA I LITERATURA 3.3 Hàbit lector 
3.2 Literatura  

EN PARLEM? 
CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE9 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 
3- LECTURA I LITERATURA 

2.1 Sabers comuns 

3.2 Literatura 

TARANNÀ CE8, CE9 3- LECTURA I LITERATURA 3.1 Hàbit lector 
3.2 Literatura 

DE LLETRA 
CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE6, CE7 
  

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.1 Sabers comuns 

2.3 Reflexió sobre la llengua 

2.5 Comprensió escrita 

LA PARAULA I EL TEXT  CE8, CE9 3- LECTURA I LITERATURA 3.1  Hàbit lector 
    3.2 Literatura 

EL CLUB DELS 
PROJECTES 

CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE6, CE7, 
CE8, CE9 
 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 
3- LECTURA I LITERATURA 

2.1  Sabers comuns 

2.10 Comunicació i interacció oral 
3.1 Hàbit lector 
3.2 Literatura 

 

UNITAT TEMPORITZACIÓ ESPAIS 
D’APRENENTATGE 

MATERIALS I 
RECURSOS 

ACTIVITATS I 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

Lliçó 1 12 sessions Aula Llibre de text. 
Recursos penjats a Aules. 
Ordinador i projector. 
Kahoot 
QR 

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

 

  NIVELL/ETAPA: 1r ESO 

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

LLIÇÓ 2: APARTATS 
COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES 

BLOCS SUBBLOCS 

QUÈ EN SAPS?  
CE2, CE4, CE6, 
CE7, CE9  

 2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 
 3- LECTURA I LITERATURA  

2.4 Comunicació i interacció oral 

3.2  Literatura  

LLEGINT I RAONAMENT 
CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE9 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 
3- LECTURA I LITERATURA 

2.1 Sabers comuns  
2.5 Comprensió escrita 
3.1 Hàbit lector 
3.2 Literatura 

LA CUINA DE 
L’ESCRIPTURA 

 
CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE6, 
CE7, CE8, CE9,  

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 
3- LECTURA I LITERATURA 

2.1 Sabers comuns  
2.3 Reflexió sobre la llengua 
2.4 Comunicació i interacció oral 
2.5 Comprensió escrita 
3.1 Hàbit lector 
3.2 Literatura 

EN PARLEM? 
CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE6, CE7, 
CE8, CE9 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 
3- LECTURA I LITERATURA 

2.1 Sabers comuns 

2.4 Comunicació i interacció oral 
3.1 Hàbit lector 
3.2 Literatura 

TARANNÀ 
CE1, CE3, CE4, 
CE5, CE6, CE7 

1- LLENGUA I ÚS  

DE LLETRA 
CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE7 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 2.3 Reflexió sobre la llengua 

LA PARAULA I EL TEXT  
CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE7 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.3 Reflexió sobre la llengua 

EL CLUB DELS 
PROJECTES 

CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE9 
 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 
3- LECTURA I LITERATURA 

2.1 Sabers comuns  
2.4 Comunicació i interacció oral 
2.6 Expressió escrita i multimodal 
3.2 Literatura 
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UNITAT TEMPORITZACIÓ ESPAIS 
D’APRENENTATGE 

MATERIALS I 
RECURSOS 

ACTIVITATS I 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

Lliçó 2 12 sessions Aula Llibre de text. 
Recursos penjats a Aules. 
Ordinador i projector. 
Llibre de lectura. 
Kahoot 
QR 

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

 

 

 

  



 

115 
 

11.3.DISTRIBUCIÓ DELS SABERS BÀSICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ AL VIA ESO 3r 
 

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 Hàbit lector 

3.2 Literatura 
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Lliçó 1 
 

APARTA
T 

SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

2.4 Estratègies de comprensió oral: 
sentit global del text i relació entre 
les seues parts, selecció i retenció 
de la informació rellevant 

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 

2.5 Estratègies de comprensió 
abans de la lectura: coneixements 
previs, objectius de lectura, 
hipòtesis per mitjà d’informació 
paratextual, tipologia, gènere i 
estructura del text. 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència 
interna del text, inferències, sentits 
figurats i significats no explícits. 

2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, tesi, 
idea principal, arguments, intenció 
de l’autor i organització del 
contingut. 

2.6 Elements gràfics i paratextuals. 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.2. Interpretar el sentit global i les idees 
principals i secundàries de textos orals i 
multimodals de coneixements complexos i 
ajustats a la situació comunicativa. 

2.3. Extraure i interpretar informació (explícita i 
implícita) dels textos orals i multimodals, dels 
elements no verbals i dels elements prosòdics, 
així com identificar incongruències entre text i 
elements no verbals, i valorar de manera crítica 
i raonada els continguts, el propòsit del text i la 
intenció de l’emissor 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, de manera 
autònoma, textos escrits i multimodals de 
gèneres, tipologies i registres diferents propis 
de l’àmbit personal, social, educatiu i 
professional, reflexionant sobre el contingut i la 
forma, i avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, així 
com la idoneïtat del canal utilitzat i l’eficàcia 
dels procediments comunicatius emprats. 

3.2. Aplicar, de manera autònoma, tot tipus 
d’estratègies per a comprendre el sentit global 
i la informació específica, distingir les idees 
principals de les secundàries, obtindre 
informació literal, interpretar informació explícita 
i implícita i valorar de manera raonada i crítica 
els continguts, el propòsit de diferents textos i la 
intenció de l’emissor. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb fluïdesa, una 
bona pronunciació i entonació, utilitzant de 
manera eficaç els elements prosòdics, els 
recursos no verbals i diferents suports 
audiovisuals que reforcen les idees 
expressades i que capten audiovisuals. 
l’atenció del receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un registre 
for- mal, un llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i ajustat a la norma, fent ús 
d’expressions idiomàtiques, amb un domini 
òptim de la morfosintaxi, i reflexionant sobre 
la llengua, el seu ús i el propòsit comunicatiu. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I MULTIMODAL 

6.1. Interactuar oralment, amb autonomia, 
sobre coneixements complexos ajustats a la 
situació comunicativa de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, per mitjà de 
diferents suports, aplicant l’escolta activa i 
utilitzant un vocabulari precís i no 
discriminatori, la cortesia lingüística, l’etiqueta 
digital i els recursos no verbals que faciliten la 
construcció d’un discurs consensuat, utilitzant 
un vocabulari 
ric, correcte i no discriminatori, i implicant-se 
de manera activa i reflexiva amb una actitud 

3.1 Expressió de l’experiència 
lectora i de diferents formes 
d’apropiació i recreació dels 
textos llegits 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en 
itineraris temàtics o de gènere, que 
incloguen la presència d’autores i 
autors. 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos, 
orals, escrits o multimodals, i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 
Elements de continuïtat i ruptura. 

3.2 Estratègies per a interpretar 
obres i fragments literaris tenint en 
compte els valors culturals, ètics i 
estètics presents en els textos. 
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Lectura amb perspectiva de 
gèneres 

dialogant i d’escolta per a la construcció d’un 
discurs comú consensuat. 
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En 

parlem? 

Diversitat lingüística de l’entorn 
MULTILINGÜÍSME I INTERCULTURALITAT 

1.2. Mostrar interés per l’ús del valencià en 
les diferents situacions comunicatives de 
l’àmbit personal, social, educatiu i 
professional, i valorar la seua importància 
com a llengua pròpia del territori. 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, interpretar i 
valorar, de manera autònoma, textos orals i 
multimodals de gèneres, tipologies i registres 
diferents, propis de l’àmbit personal, social, 
educatiu i professional, reflexionant sobre el 
contingut i la forma, i avaluant-ne la qualitat i 
fiabilitat, així com la idoneïtat del canal 
utilitzat. 

2.3. Extraure i interpretar informació 
(explícita i implícita) dels textos orals i 
multimodals, dels elements no verbals i 
dels elements prosòdics, així com 
identificar incongruències entre text i 
elements no verbals, i valorar de manera 
crítica i raonada els continguts, el propòsit 
del text i la intenció de l’emissor 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, de manera 
autònoma, textos escrits i multimodals de 
gèneres, tipologies i registres diferents 
propis de l’àmbit personal, social, educatiu i 
professional, reflexionant sobre el contingut 
i la forma, i avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, 
així com 
la idoneïtat del canal utilitzat i l’eficàcia dels 
procediments comunicatius emprats. 

3.2. Aplicar, de manera autònoma, tot 
tipus d’estratègies per a comprendre el 
sentit global i la informació específica, 
distingir les idees 
principals de les secundàries, obtindre 
informació literal, interpretar informació 
explícita i implícita i valorar de manera 
raonada i crítica els continguts, el propòsit de 
diferents textos i la intenció de l’emissor. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.1. Interactuar oralment, amb autonomia, 
sobre coneixements complexos ajustats a la 
situació comunicativa de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, per mitjà de 
diferents suports, aplicant l’escolta activa i 
utilitzant un vocabulari precís i no 
discriminatori, la cortesia lingüística, 
l’etiqueta digital i els recursos no verbals 
que faciliten la construcció d’un discurs 
consensuat, utilitzant un vocabulari ric, 
correcte i no discriminatori, i implicant-se de 

2.2 Anàlisi de la imatge i elements 
paratextuals dels textos 
iconicoverbals i multimodals 

2.2 Usos de l’escriptura per a 
l’organització del pensament: notes, 
esquemes, mapes conceptuals, 
resums, etc. 

2.3 Adequació del registre a la 
situació de comunicació 

2.4 Estratègies de comprensió 
oral: sentit global del text i relació 
entre les seues parts, selecció i 
retenció de la informació rellevant 

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

2.4 Estratègies de cortesia 
lingüística i cooperació 
conversacional 

2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, tesi, 
idea principal, arguments, intenció 
de l’autor i organització del 
contingut. 

3.1 Identitat lectora: selecció 
d’obres variades i lectura 
autònoma, 
consciència i verbalització dels propis 
gustos. 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en 
itineraris temàtics o de gènere, que 
incloguen la presència d’autores i 
autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de les 
obres. Converses literàries 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos, 
orals, escrits o multimodals, i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 
Elements de continuïtat i ruptura. 
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manera activa i reflexiva amb una actitud 
dialogant i d’escolta per a la construcció d’un 
discurs comú consensuat. 
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La 
cuina 
de l’es- 
criptura 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els 
gèneres discursius, i reconéixer 
l’estructura complexa i el format dels 
textos i les característiques lingüístiques 
específiques de cada tipus de text. 

Tarannà Diversitat lingüística de l’entorn 

Plurilingüisme, les famílies 
lingüístiques i les llengües del món 

Estratègies d’exploració i 
qüestionament de prejudicis i 
estereotips lingüístics. 

Drets lingüístics i la seua expressió 
en lleis i declaracions institucionals 

MULTILINGÜÍSME I 
INTERCULTURALITAT 

1.1. Identificar i valorar les llengües 
d’Espanya i del món, i les varietats 
lingüístiques de 
les dues llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana a partir de l’explicació del 
seu origen i del seu desenvolupament 
sociohistòric, contrastant aspectes 
lingüístics i discursius, així com els trets 
de les diferents varietats, en 
manifestacions orals, escrites i 
multimodals 

1.2. Mostrar interés per l’ús del 
valencià en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, i 
valorar la seua importància com a 
llengua pròpia del territori. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de l’anàlisi 
de la diversitat lingüística de l’entorn, de 
les llengües en contacte i dels drets 
lingüístics individuals i col·lectius, amb 
una actitud de respecte i valoració de la 
riquesa cultural, lingüística i dialectal. 

De 
lletra 

2.3 La llengua com a sistema i les 
seues unitats bàsiques 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. 
Propietat lèxica. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, els 
coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, de manera autònoma, durant el 
procés d’escriptura, utilitzant les 
estratègies necessàries de manera 
precisa. 
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Litera- 
tura 

3.1 Identitat lectora: selecció 
d’obres variades i lectura 
autònoma, 
consciència i verbalització dels propis 
gustos. 

3.1 Identitat lectora: valoració 
crítica dels textos i sobre la pròpia 
pràctica de lectura. 

3.1 Expressió de l’experiència 
lectora i de diferents formes 
d’apropiació i recreació dels 
textos llegits 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en 
itineraris temàtics o de gènere, que 
incloguen la presència d’autores i 
autors. 

3.2 Lectura i comprensió de 
textos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i retòrics 

3.2 Estratègies per a interpretar 
obres i fragments literaris tenint en 
compte els valors culturals, ètics i 
estètics presents en els textos. 
Lectura amb perspectiva de gènere. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos escrits i 
multimodals de l’àmbit personal, social, 
educatiu i professional, seleccionant de 
manera autònoma els que millor s’ajusten 
en cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i 
obres completes, de manera autònoma, 
tenint en compte els interessos de 
l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres 
literàries, utilitzant els recursos retòrics 
fonamentals, el metallenguatge i les 
característiques dels gèneres, de manera 
autònoma. 
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Lèxic 
2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Les relacions semàntiques entre 
paraules i els seus valors en funció 
del context i el propòsit comunicatiu. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.2. Aplicar, de manera autònoma, tot 
tipus d’estratègies per a comprendre el 
sentit global i la informació específica, 
distingir les idees principals de les 
secundàries, obtindre informació literal, 
interpretar informació explícita i implícita i 
valorar de manera raonada i crítica els 
continguts, el propòsit de diferents textos i 
la intenció de l’emissor. 

3.4. Localitzar, seleccionar i contrastar 
informació procedent de diferents fonts, 
avaluant-ne la fiabilitat i pertinença en 
funció dels objectius de lectura i evitant 
els riscs de manipulació i desinformació, 
en diferents textos multimodals en 
mitjans digitals, de manera autònoma, de 
l’àmbit personal, social, educatiu i 
professional. 

3.5. Aplicar, de manera autònoma, tot 
tipus d’estratègies per a la cerca, 
selecció, gestió i edició de la informació, 
en diferents textos multimodals, per a 
ampliar coneixements de manera 
responsable, contrastar i valorar la 
informació de fonts diverses, atenent el 
context i la intenció comunicativa, i utilitzar-
la citant-ne les fonts i respectant els 
principis de propietat intel·lectual. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari ric i ajustat a 
la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim de la 
morfosintaxi, i reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
autònoma, els usos manipuladors de la 
llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 
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El club 
dels 
pro- 
jectes 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Estratègies de reflexió sobre el 
procés d’aprenentatge, 
autoavaluació i autocorrecció 

2.1 Estratègies de gestió de 
les emocions en la 
comunicació 

2.2 Xarxes socials i mitjans de 
comunicació. Etiqueta digital. 
Riscos de desinformació, 
manipulació i vulneració de la 
privacitat en la xarxa 

2.2 Hàbits i conductes per a la 
comunicació segura en entorns 
virtuals 

2.2 Anàlisi de la imatge i elements 
paratextuals dels textos 
iconicoverbals i multimodals 

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

2.2 Eines digitals per al 
treball col·laboratiu i la 
comunicació. 

2.3 L’expressió de la subjectivitat 
en textos 

2.3 Adequació del registre a la 
situació de comunicació 

2.4 Adequació a l’audiència i al 
temps d’exposició 

2.4 Planificació, 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 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, interpretar i 
valorar, de manera autònoma, textos orals i 
multimodals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, propis de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional, 
reflexionant sobre el contingut i la forma, i 
avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, així com la 
idoneïtat del canal utilitzat. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos no 
verbals i diferents suports audiovisuals 
que reforcen les idees expressades i 
que capten audiovisuals. l’atenció del 
receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari ric i ajustat a 
la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim de la 
morfosintaxi, i reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit comunicatiu. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació 
procedent de diferents fonts, de manera 
autònoma, sobre temes d’interés 
acadèmic, personal o social, calibrant-
ne la fiabilitat i pertinència, i reelaborar-
la i comunicar-la de manera creativa 
adoptant un punt de vista crític i 
respectant els principis de propietat 
intel·lectual. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos escrits i 
multimodals de l’àmbit personal, social, 
educatiu i professional, seleccionant de 
manera autònoma els que millor s’ajusten 
en cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

8.2. Deixar constància del propi itinerari 
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3.1 Identitat lectora: selecció d’obres 
variades i lectura autònoma, 
consciència i verbalització dels propis 
gustos. 

3.1 Identitat lectora: valoració crítica 
dels textos i sobre la pròpia pràctica 
de lectura. 

3.1 Expressió de l’experiència 
lectora i de diferents formes 
d’apropiació i recreació dels 
textos llegits 

lector i cultural, explicant els criteris de 
selecció de les lectures, les formes 
d’accés a la cultura literària i les 
experiències lectores. 

8.3. Compartir les experiències de 
lectura, en suports diversos, participant 
en comunitats lectores en l’àmbit 
educatiu i social, i relacionant el sentit de 
l’obra amb la pròpia experiència 
biogràfica, lectora i cultural. 
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Lliçó 2 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

2.3 Diferències i interseccions 
entre llengua oral i llengua escrita 
en situacions comunicatives. 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, 
interpretar i valorar, de manera 
autònoma, textos orals i multimodals 
de gèneres, tipologies i registres 
diferents, propis de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, 
reflexionant sobre el contingut i la 
forma, i 
avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, així com 
la idoneïtat del canal utilitzat. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.3. Establir, de manera 
progressivament autònoma, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos, 
orals, escrits o multimodals, i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 
Elements de continuïtat i ruptura. 

En 

parlem? 
2.3 Diferències i interseccions 
entre llengua oral i llengua escrita 
en situacions comunicatives. 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, 
interpretar i valorar, de manera 
autònoma, textos orals i multimodals 
de gèneres, tipologies i registres 
diferents, propis de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, 
reflexionant sobre el contingut i la 
forma, i 
avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, així com 
la idoneïtat del canal utilitzat. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.3. Establir, de manera 
progressivament autònoma, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos, 
orals, escrits o multimodals, i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 
Elements de continuïtat i ruptura. 
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La cuina 
de 
l’escrip- 
tura 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Estratègies de gestió de les 
emocions en la comunicació 

2.3 L’expressió de la subjectivitat en 
textos 

2.3 Adequació del registre a la situació 
de comunicació 

2.4 Valoració de la forma i el contingut 
del text 

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 

2.5 Estratègies de comprensió abans 
de la lectura: coneixements previs, 
objectius de lectura, 

hipòtesis per mitjà d’informació 
paratextual, tipologia, gènere i 
estructura del text. 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència interna 
del text, 
inferències, sentits figurats i significats no 
explícits. 

2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, tesi, 
idea principal, arguments, intenció 
de 

l’autor i organització del contingut. 

2.5 Valoració de la forma i el contingut 
del text 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, interpretar i 
valorar, de manera autònoma, textos orals i 
multimodals de gèneres, tipologies i registres 
diferents, propis de l’àmbit personal, social, 
educatiu i professional, reflexionant sobre el 
contingut i la forma, i avaluant-ne la qualitat i 
fiabilitat, així com la idoneïtat del canal 
utilitzat. 

2.3. Extraure i interpretar informació 
(explícita i implícita) dels textos orals i 
multimodals, dels elements no verbals i 
dels elements prosòdics, així com 
identificar incongruències entre text i 
elements no verbals, i valorar de manera 
crítica i raonada els continguts, el propòsit 
del text i la intenció de l’emissor 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, de manera 
autònoma, textos escrits i multimodals de 
gèneres, tipologies i registres diferents propis 
de l’àmbit personal, social, educatiu i 
professional, reflexionant sobre el contingut i 
la forma, i avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, 
així com la idoneïtat del canal utilitzat i 
l’eficàcia dels procediments comunicatius 
emprats. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i els 
gèneres discursius, i reconéixer l’estructura 
complexa i el format dels textos i les 
característiques lingüístiques específiques 
de cada tipus de text. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb fluïdesa, una 
bona pronunciació i entonació, utilitzant de 
manera eficaç els elements prosòdics, els 
recursos no verbals i diferents suports 
audiovisuals que reforcen les idees 
expressades i que capten audiovisuals. 
l’atenció del receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
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3.1 Identitat lectora: selecció d’obres 
variades i lectura autònoma, 
consciència i verbalització dels propis 
gustos. 

3.2 Lectura i comprensió de textos 
literaris: estructura, aspectes formals, 
recursos estilístics i retòrics 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i 
recitació dels textos tenint en compte els 
processos de comprensió, apropiació i 
oralització implicats. 

3.2 Planificació i creació de textos a 
partir de l’apropiació de les 
convencions del llenguatge literari i 
en referència a models donats 
(imitació, transformació, continuació, 
etc.). 

registre formal, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari ric i ajustat a la 
norma, fent ús d’expressions idiomàtiques, 
amb un domini òptim de la morfo- sintaxi, i 
reflexionant sobre la llengua, el seu ús i el 
propòsit comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, textos 
escrits i multimodals complexos de gèneres 
discursius de l’àmbit personal, social, educatiu 
i professional que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant de les 
obres literàries, de manera autònoma, i aportar 
conclusions amb reflexió i visió crítica. 

9.5. Crear textos literaris (relats breus, 
dramatitzacions, poemes, cançons...) aplicant 
els recursos literaris adequats a cada gènere, 
de manera autònoma. 
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Tarannà Diversitat lingüística de l’entorn 

Plurilingüisme, les famílies 
lingüístiques i les llengües del món 

Estratègies d’exploració i 
qüestionament de prejudicis i 
estereotips lingüístics. 

Drets lingüístics i la seua 
expressió en lleis i declaracions 
institucionals 

MULTILINGÜÍSME I 
INTERCULTURALITAT 

1.1. Identificar i valorar les llengües 
d’Espanya i del món, i les varietats 
lingüístiques de les dues llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana a 
partir 
de l’explicació del seu origen i del seu 
desenvolupament sociohistòric, 
contrastant aspectes lingüístics i 
discursius, així com 
els trets de les diferents varietats, en 
manifestacions orals, escrites i 
multimodals 

1.2. Mostrar interés per l’ús del 
valencià en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, i 
valorar la seua importància com a 
llengua pròpia del territori. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de l’anàlisi 
de la diversitat lingüística de l’entorn, de 
les llengües en contacte i dels drets 
lingüístics individuals i col·lectius, amb 
una actitud de respecte i valoració de la 
riquesa cultural, lingüística i dialectal. 
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De lletra 
2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Observació, comparació i 
manipulació d’estructures 
lingüístiques. 

2.3 Estratègies per al contrast i la 
transferència entre les llengües. 

2.3 La llengua com a sistema i les 
seues unitats bàsiques 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.3 Relació entre els esquemes 
semàntic i sintàctic de l’oració 
simple. Observació i transformació 
d’enunciats i ús de la terminologia 
sintàctica. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. 
Propietat lèxica. 

2.6 Presentació cuidada de les 
produccions escrites 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional 
que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, de manera autònoma, durant el 
procés d’escriptura, utilitzant les 
estratègies necessàries de manera 
precisa. 
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Literatura 
3.1 Identitat lectora: selecció 
d’obres variades i lectura 
autònoma, 
consciència i verbalització dels propis 
gustos. 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en 
itineraris temàtics o de gènere, que 
incloguen la presència d’autores i 
autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de les 
obres. Converses literàries 

3.2 Lectura i comprensió de 
textos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i retòrics 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, 
cultural i artística bàsica per a 
construir la interpretació de les 
obres literàries. 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos, 
orals, escrits o multimodals, i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 
Elements de continuïtat i ruptura. 

3.2 Estratègies per a interpretar 
obres i fragments literaris tenint en 
compte els valors culturals, ètics i 
estètics presents en els textos. 
Lectura amb perspectiva de gènere. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, seleccionant de manera 
autònoma els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i 
obres completes, de manera autònoma, 
tenint en compte els interessos de 
l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 

9.3. Establir, de manera 
progressivament autònoma, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el 
metallenguatge i les característiques 
dels gèneres, de manera autònoma. 

Lèxic 
2.3 Els signes de puntuació com a 
mecanisme organitzador del text escrit. 
La seua relació amb el significat. 

 

5.1. Produir, de manera autònoma, textos 
escrits i multimodals complexos de gèneres 
discursius de l’àmbit personal, social, educatiu 
i professional que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció. 
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El club 
dels 
projectes 

2.1 Estratègies per a 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. 

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

2.1 Estratègies de reflexió sobre el 
procés d’aprenentatge, 
autoavaluació i autocorrecció 

2.1 Estratègies de gestió de 
les emocions en la 
comunicació 

2.2 Xarxes socials i mitjans de 
comunicació. Etiqueta digital. 
Riscos de desinformació, 
manipulació i vulneració de la 
privacitat en la xarxa 

2.2 Hàbits i conductes per a la 
comunicació segura en entorns 
virtuals 

2.2 Anàlisi de la imatge i elements 
paratextuals dels textos 
iconicoverbals i multimodals 

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

2.2 Utilització de la biblioteca i dels 
recursos digitals. 

2.2 Eines digitals per al 
treball col·laboratiu i la 
comunicació. 

2.3 Adequació del registre a la 
situació de comunicació 

2.4 Planificació, producció i revisió 
de textos orals i multimodals 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, 
interpretar i valorar, de manera 
autònoma, textos orals i multimodals 
de gèneres, tipologies i registres 
diferents, propis de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, 
reflexionant sobre el contingut i la 
forma, i 
avaluant-ne la qualitat i fiabilitat, així com 
la idoneïtat del canal utilitzat. 

2.3. Extraure i interpretar informació 
(explícita i implícita) dels textos orals i 
multimodals, dels elements no verbals i 
dels elements prosòdics, així com 
identificar incongruències entre text i 
elements 
no verbals, i valorar de manera crítica i 
raonada els continguts, el propòsit del 
text i la intenció de l’emissor 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb autonomia, 
discursos orals extensos sobre 
coneixements complexos ajustats a 
la situació comunicativa i als 
gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, amb adequació, coherència 
i cohesió, manifestant una consciència 
crítica cap al tema. 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos no 
verbals i diferents suports audiovisuals 
que reforcen les idees expressades i 
que capten audiovisuals. l’atenció del 
receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús 
d’expressions idiomàtiques, amb un 
domini òptim de la morfosintaxi, i 
reflexionant sobre la llengua, el seu ús i 
el propòsit comunicatiu. 



 

132 
 

 

 

Lliçó 3 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en itineraris 
temàtics o de gènere, que incloguen 
la presència d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de les 
obres. Converses literàries 

3.2 Relació i comparació dels textos 
llegits amb altres textos, orals, escrits 
o multimodals, i manifestacions 
artístiques i culturals, i amb les noves 
formes 
de ficció en funció de temes, tòpics, 
estructures i llenguatges. Elements de 
continuïtat i ruptura. 

3.2 Estratègies per a interpretar 
obres i fragments literaris tenint en 
compte els valors culturals, ètics i 
estètics presents en els textos. 
Lectura amb perspectiva de gènere. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments 
literaris i obres completes, de 
manera autònoma, tenint en compte 
els interessos de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 

9.3. Establir, de manera 
progressivament autònoma, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el 
metallenguatge i les característiques 
dels gèneres, de manera autònoma. 
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En 

parlem? 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius 

2.4 Estratègies de comprensió oral: 
sentit global del text i relació entre 
les seues parts, selecció i retenció 
de la informació rellevant 

2.4 Valoració de la forma i el 
contingut del text 

2.5 Estratègies de comprensió 
abans de la lectura: coneixements 
previs, objectius de lectura, 
hipòtesis per mitjà d’informació 
paratextual, tipologia, gènere i 
estructura del text. 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència 
interna del text, inferències, sentits 
figurats i significats no explícits. 

2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, tesi, 
idea principal, arguments, intenció 
de l’autor i organització del 
contingut. 

2.5 Valoració de la forma i el 
contingut del text 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Escoltar de manera activa, 
interpretar i valorar, de manera 
autònoma, textos orals i multimodals 
de gèneres, tipologies i registres 
diferents, propis de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, 
reflexionant sobre el contingut i la 
forma, i avaluant-ne la qualitat i 
fiabilitat, així com la idoneïtat del canal 
utilitzat. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, de 
manera autònoma, textos escrits i 
multimodals 
de gèneres, tipologies i registres 
diferents propis de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, 
reflexionant sobre el contingut i la 
forma, i avaluant-ne la qualitat i 
fiabilitat, així com la idoneïtat del canal 
utilitzat i l’eficàcia dels procediments 
comunicatius emprats. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i 
els gèneres discursius, i reconéixer 
l’estructura complexa i el format dels 
textos i les característiques 
lingüístiques específiques de cada 
tipus de text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional 
que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el 
metallenguatge i les característiques 
dels gèneres, de manera autònoma. 

9.5. Crear textos literaris (relats 
breus, dramatitzacions, poemes, 
cançons...) aplicant els recursos 
literaris adequats a cada gènere, de 
manera autònoma. 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en itineraris 
temàtics o de gènere, que incloguen 
la presència d’autores i autors. 

3.2 Estratègies per a interpretar 
obres i fragments literaris tenint en 
compte els valors culturals, ètics i 
estètics presents en els textos. 
Lectura amb perspectiva de gènere. 
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La 
cuina 
de l’es- 
criptura 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius 

2.3 L’expressió de la subjectivitat 
en textos 

2.4 Valoració de la forma i el 
contingut del text 

2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, tesi, 
idea principal, arguments, intenció 
de l’autor i organització del 
contingut. 

2.5 Valoració de la forma i el 
contingut del text 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.3. Identificar les tipologies textuals i 
els gèneres discursius, i reconéixer 
l’estructura complexa i el format dels 
textos i les característiques 
lingüístiques específiques de cada 
tipus de text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional 
que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

Tarannà 
Biografia lingüística personal. 
Diversitat lingüística de l’entorn 

Plurilingüisme, les famílies 
lingüístiques i les llengües del món 

Variació lingüística 

Desenvolupament sociohistòric de les 
llengües d’Espanya 

Aproximació a les llengües de signes 

Reflexió interlingüística 

Estratègies d’exploració i 
qüestionament de prejudicis i 
estereotips lingüístics. 

Fenòmens del contacte entre llengües 

Drets lingüístics i la seua expressió 
en lleis i declaracions institucionals 

Expressions idiomàtiques de la 
llengua 

MULTILINGÜÍSME I 
INTERCULTURALITAT 

1.1. Identificar i valorar les llengües 
d’Espanya i del món, i les varietats 
lingüístiques de les dues llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana 
a partir de l’explicació del seu 
origen i del seu desenvolupament 
sociohistòric, 
contrastant aspectes lingüístics i 
discursius, així com els trets de les 
diferents varietats, en manifestacions 
orals, escrites i multimodals 

1.2. Mostrar interés per l’ús del 
valencià en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, i 
valorar la seua importància com a 
llengua pròpia del territori. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de l’anàlisi 
de la diversitat lingüística de l’entorn, de 
les llengües en contacte i dels drets 
lingüístics individuals i col·lectius, amb 
una actitud de respecte i valoració de la 
riquesa cultural, lingüística i dialectal. 
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De lletra 
2.3 Cohesió: mecanismes de 
referència interna gramaticals 
(substitucions pronominals) i lèxics 
(nominalitzacions i hiperònims de 
significat abstracte, sinònims, 
repeticions i el·lipsis). 

2.3 Ús coherent de les formes verbals 
en els textos. 

2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Observació, comparació i 
manipulació d’estructures 
lingüístiques. 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. 
Propietat lèxica. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, de manera autònoma, durant el 
procés d’escriptura, utilitzant les 
estratègies necessàries de manera 
precisa. 

Literatura 
3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en itineraris 
temàtics o de gènere, que incloguen 
la presència d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de les 
obres. Converses literàries 

3.2 Lectura i comprensió de 
textos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i retòrics 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, cultural i 
artística bàsica per a construir la 
interpretació de les obres literàries. 

3.2 Estratègies per a interpretar 
obres i fragments literaris tenint en 
compte els valors culturals, ètics i 
estètics presents en els textos. 
Lectura amb perspectiva de gènere. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments 
literaris i obres completes, de 
manera autònoma, tenint en compte 
els interessos de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el metallenguatge i 
les característiques dels gèneres, de 
manera autònoma. 
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Lèxic 
2.3 Cohesió: connectors textuals 
temporals, explicatius, d’ordre i de 
contrast, distributius, de causa, de 
conseqüència, de condició i d’hipòtesi. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Les relacions semàntiques entre 
paraules i els seus valors en funció del 
context i el propòsit comunicatiu. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. 
Propietat lèxica. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús 
d’expressions idiomàtiques, amb un 
domini òptim de la morfosintaxi, i 
reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit 

comunicatiu. EXPRESSIÓ ESCRITA I 

MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional 
que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
autònoma, els usos manipuladors 
de la llengua durant el procés de 
composició escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 
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El club 
dels 
projectes 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Estratègies de reflexió sobre el 
procés d’aprenentatge, autoavaluació 
i autocor- recció 

2.2 Xarxes socials i mitjans de 
comunicació. Etiqueta digital. Riscos 
de desinformació, manipulació i 
vulneració de la privacitat en la xarxa 

2.2 Hàbits i conductes per a la 
comunicació segura en entorns 
virtuals 

2.2 Anàlisi de la imatge i elements 
paratextuals dels textos 
iconicoverbals i multimodals 

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

2.2 Eines digitals per al treball 
col·laboratiu i la comunicació. 

2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.4 Planificació, producció i revisió de 
tex- tos 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 Estratègies d’escolta activa, 
assertivitat i resolució dialogada dels 
conflictes, tenint en compte la 
perspectiva de gènere 

2.6 Estratègies del procés 
d’escriptura i multimodal: 
planificació, textualització, revisió i 
correcció. 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.2. Interpretar el sentit global i les idees 
principals i secundàries de textos orals i 
multimodals de coneixements complexos 
i ajustats a la situació comunicativa. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilit- zant de manera eficaç 
els elements pro- sòdics, els recursos 
no verbals i diferents suports 
audiovisuals que reforcen les idees 
expressades i que capten audiovisuals. 
l’atenció del receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals amb un 
registre formal, un llenguatge no 
discrimina- tori i un vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim de la 
morfosintaxi, i reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit 
comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals 
complexos de gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social, educatiu i 
professional que responguen a la 
situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i 
correcció. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discrimina- tori i detectar, de manera 
autònoma, els usos manipuladors de 
la llengua durant el procés de 
composició escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, de manera autònoma, durant 
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3.2 Lectura expressiva, dramatització i 
recitació dels textos tenint en compte 
els processos de comprensió, 
apropiació i oralització implicats. 

3.2 Planificació i creació de textos a 
partir de l’apropiació de les 
convencions del llenguatge literari i 
en referència a models donats 
(imitació, transformació, continuació, 
etc.). 

el procés d’escriptura, utilitzant les 
estratègies necessàries de manera 
precisa. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.5. Crear textos literaris (relats breus, 
dramatitzacions, poemes, cançons...) 
aplicant els recursos literaris adequats a 
cada gènere, de manera autònoma. 

9.6. Organitzar i participar en 
manifestacions literàries, recitals i 
representacions teatrals. 
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Lliçó 4 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

2.4 Estratègies de comprensió oral: 
sentit global del text i relació entre les 
seues parts, selecció i retenció de la 
informació rellevant 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència 
interna del text, 
inferències, sentits figurats i significats 
no explícits. 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.2. Interpretar el sentit global i les idees 
principals i secundàries de textos orals i 
multimodals de coneixements complexos i 
ajustats a la situació comunicativa. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, de manera 
autònoma, textos escrits i multimodals de 
gèneres, tipologies i registres diferents 
propis de l’àmbit personal, social, educatiu 
i professional, reflexionant sobre el 
contingut i la forma, i avaluant-ne la 
qualitat i fiabilitat, així com la idoneïtat del 
canal utilitzat i l’eficàcia dels pro- 
cediments comunicatius emprats. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb autonomia, discursos 
orals extensos sobre coneixements 
complexos ajustats a la situació 
comunicativa i als gèneres discursius de 
l’àmbit personal, social, educatiu i 
professional, amb adequació, coherència 
i cohesió, manifestant una consciència 
crítica cap al tema. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, textos 
escrits i multimodals complexos de 
gèneres discursius de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional que 
responguen a la situació comunicativa 
amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.1. Interactuar oralment, amb autonomia, 
sobre coneixements complexos ajustats a 
la situació comunicativa de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, per mitjà de 
diferents suports, aplicant l’escolta activa i 
utilitzant un vocabulari precís i no 
discriminatori, la cortesia lingüística, 
l’etiqueta digital i els recursos no verbals 
que faciliten la construcció d’un discurs 
consensuat, utilitzant un vocabulari ric, 
correcte i no discriminatori, i implicant-se de 
manera activa i reflexiva amb una actitud 
dialogant 

i d’escolta per a la construcció d’un discurs 
comú consensuat. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant de 
les obres literàries, de manera autònoma, i 
aportar conclusions amb reflexió i visió 
crítica. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i obres 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en itineraris 
temàtics o de gènere, que incloguen 
la presència d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de les 
obres. Converses literàries 
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literàries, utilitzant els recursos retòrics 
fonamentals, el metallenguatge i les 
característiques dels gèneres, de manera 
autònoma. 
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En 

parlem? 
2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius 

2.1 Estratègies de gestió de les 
emocions en la comunicació 

2.3 L’expressió de la subjectivitat 
en textos 

2.3 Adequació del registre a la situació 
de comunicació 

2.4 Discursos orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal 

2.4 Adequació a l’audiència i al temps 
d’exposició 

2.4 Planificació, 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 Estratègies d’escolta activa, 
assertivitat i resolució dialogada 
dels conflictes, tenint en compte 
la perspectiva de gènere 

2.4 Interaccions orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal i informal 

2.4 Estratègies de cortesia lingüística i 
cooperació conversacional 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.1. Interpretar el sentit global i les idees 
principals i secundàries de textos orals i 
multimodals de coneixements complexos i 
ajustats a la situació comunicativa. 

2.2. Extraure i interpretar informació 
(explícita i implícita) dels textos orals i 
multimodals, dels elements no verbals 
i dels elements prosòdics, així com 
identificar incongruències entre text i 
elements no verbals, i valorar de manera 
crítica i raonada els continguts, el propòsit 
del text i la intenció de l’emissor. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb fluïdesa, 
una bona pronunciació i entonació, 
utilitzant de manera eficaç els elements 
prosòdics, els recursos no verbals i 
diferents suports audiovisuals que 
reforcen les idees expressades i que 
capten audiovisuals. l’atenció del receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals amb 
un registre formal, un llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús 
d’expressions idiomàtiques, amb un 
domini òptim de la morfosintaxi, i 
reflexionant sobre la llengua, el seu 
ús i el propòsit comunicatiu. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació 
procedent de diferents fonts, de manera 
autònoma, sobre temes d’interés 
acadèmic, personal o social, calibrant-ne 
la fiabilitat i pertinència, i reelaborar-la i 
comunicar-la de manera creativa adoptant 
un punt de vista crític i respectant els 
principis de propietat intel·lectual. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.1. Interactuar oralment, amb autonomia, 
sobre coneixements complexos ajustats 
a la situació comunicativa de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional, 
per mitjà de diferents suports, aplicant 
l’escolta activa i utilitzant un vocabulari 
precís i no discriminatori, la cortesia 
lingüística, l’etiqueta digital i els recursos 
no verbals que faciliten la construcció d’un 
discurs consensuat, utilitzant un 
vocabulari ric, correcte i no discriminatori, i 
implicant-se de manera activa i reflexiva 
amb una actitud dialogant i d’escolta per a 
la construcció d’un discurs comú 
consensuat. 
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La 
cuina 
de l’es- 
criptura 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius 

2.1 Propietats textuals: 
coherència, cohesió i adequació 

2.2 Estratègies de cerca en fonts 
documentals diverses i amb 
diferents suports i formats, amb 
criteris de fiabilitat, qualitat i 
pertinència. 

2.2 Ús de models per a analitzar, 
valorar, reorganitzar i sintetitzar la 

informació en esquemes propis. 

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

2.3 Adequació del registre a la situació 
de comunicació 

2.3 Cohesió: connectors textuals 
temporals, explicatius, d’ordre i de 
contrast, distributius, de causa, de 
conseqüència, de condició i 
d’hipòtesi. 

2.4 Estratègies de comprensió oral: 
sentit global del text i relació entre les 
seues parts, selecció i retenció de la 
informació rellevant 

2.4 Discursos orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal 

2.4 Adequació a l’audiència i al temps 
d’exposició 

2.4 Planificació, 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 Estratègies d’escolta activa, 
assertivitat i resolució dialogada 
dels conflictes, tenint en compte 
la perspectiva de gènere 

2.4 Interaccions orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal i informal 

2.4 Estratègies de cortesia lingüística i 
cooperació conversacional 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.2. Interpretar el sentit global i les 
idees principals i secundàries de textos 
orals i multimodals de coneixements 
complexos i ajustats a la situació 
comunicativa. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.3. Identificar les tipologies 
textuals i els gèneres discursius, i 
reconéixer l’estructura complexa i 
el format dels 
textos i les característiques lingüístiques 
específiques de cada tipus de text. 

3.4. Localitzar, seleccionar i contrastar 
informació procedent de diferents 
fonts, avaluant-ne la fiabilitat i 
pertinença en funció dels objectius de 
lectura i evitant els riscs de 
manipulació i desinformació, en 
diferents textos multimodals en mitjans 
digitals, de manera autònoma, de 
l’àmbit personal, social, educatiu i 
professional. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb autonomia, 
discursos orals extensos sobre 
coneixements complexos ajustats a 
la situació comunicativa i als 
gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, amb adequació, 
coherència i cohesió, manifestant 
una consciència crítica cap al tema. 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos 
no verbals i diferents suports 
audiovisuals que reforcen les idees 
expressades i que capten 
audiovisuals. l’atenció del receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim 
de la morfosintaxi, i reflexionant 
sobre la llengua, el seu ús i el 
propòsit comunicatiu. 
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2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, tesi, 
idea principal, arguments, intenció 
de l’autor i organització del 
contingut. 

2.6 Estratègies del procés 
d’escriptura i multimodal: 
planificació, textualització, revisió i 
correcció. 

4.4. Seleccionar i contrastar 
informació procedent de diferents 
fonts, de manera autònoma, sobre 
temes d’interés acadèmic, personal o 
social, calibrant-ne la fiabilitat i 
pertinència, i reelaborar-la i 
comunicar-la de manera creativa 
adoptant un punt de vista crític i 
respectant els principis de propietat 
intel·lectual. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional que responguen a la 
situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i 
correcció. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, de manera autònoma, durant el 
procés d’escriptura, utilitzant les 
estratègies necessàries de manera 
precisa. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.1. Interactuar oralment, amb 
autonomia, sobre coneixements 
complexos ajustats 
a la situació comunicativa de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, per mitjà de diferents 
suports, aplicant l’escolta activa i 
utilitzant un vocabulari precís i no 
discriminatori, la cortesia lingüística, 
l’etiqueta digital i els recursos no 
verbals que faciliten la construcció 
d’un discurs consensuat, utilitzant un 
vocabulari ric, correcte i no 
discriminatori, i implicant-se de 
manera activa i reflexiva amb una 
actitud dialogant i d’escolta 
per a la construcció d’un discurs comú 
consensuat. 

6.2. Identificar i rebutjar, de manera 
autònoma, 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. 
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Tarannà Diversitat lingüística de l’entorn 

Variació lingüística 

Reflexió interlingüística 

Estratègies d’exploració i 
qüestionament de prejudicis i 
estereotips lingüístics. 

Drets lingüístics i la seua expressió en 
lleis i declaracions institucionals 

MULTILINGÜÍSME I 
INTERCULTURALITAT 

1.2. Mostrar interés per l’ús del 
valencià en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, i 
valorar la seua importància com a 
llengua pròpia del territori. 

1.3. Mostrar interés i respecte 
per les diverses varietats 
lingüístiques, identificant i 
contrastant les seues 
característiques principals i 
diferenciant- les d’altres varietats en 
diferents contextos d’ús. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis 
i estereotips lingüístics a partir de 
l’anàlisi de la diversitat lingüística de 
l’entorn, 
de les llengües en contacte i dels 
drets lingüístics individuals i 
col·lectius, amb una actitud de 
respecte i valoració de la riquesa 
cultural, lingüística i dialectal. 

De lletra 
2.3 Cohesió: mecanismes de 
referència interna gramaticals 
(substitucions pronominals) i lèxics 
(nominalitzacions i hiperònims de 
significat abstracte, sinònims, 
repeticions i el·lipsis). 

2.3 Ús coherent de les formes verbals 
en els textos. 

2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Observació, comparació i 
manipulació d’estructures 
lingüístiques. 

2.3 La llengua com a sistema i les 
seues unitats bàsiques 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. Propietat 
lèxica. 

2.6 Presentació cuidada de les 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim 
de la morfosintaxi, i reflexionant 
sobre la llengua, el seu ús i el 
propòsit comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals 
i discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 
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produccions escrites 
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Literatura 
Desenvolupament sociohistòric de les 
llengües d’Espanya 

MULTILINGÜÍSME I 
INTERCULTURALITAT 

1.1. Identificar i valorar les llengües 
d’Espanya i del món, i les varietats 
lingüístiques de les dues llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana 
a partir de l’explicació del seu 
origen i del seu desenvolupament 
sociohistòric, contrastant aspectes 
lingüístics i discursius, així com els 
trets de les diferents varietats, en 
manifestacions orals, escrites i 
multimodals 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Interpretar la informació rellevant 
de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 

9.2. Establir, de manera 
progressivament autònoma, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

9.3. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el 
metallenguatge i les característiques 
dels gèneres, de manera autònoma. 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en itineraris 
temàtics o de gènere, que incloguen 
la presència d’autores i autors. 

3.2 Lectura i comprensió de 
textos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i retòrics 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, cultural i 
artística bàsica per a construir la 
interpretació de les obres literàries. 

3.2 Relació i comparació dels textos 
llegits amb altres textos, orals, escrits 
o multimodals, i manifestacions 
artístiques i culturals, i amb les noves 
formes 
de ficció en funció de temes, tòpics, 
estructures i llenguatges. Elements de 
continuïtat i ruptura. 

3.2 Estratègies per a interpretar 
obres i fragments literaris tenint en 
compte els valors culturals, ètics i 
estètics presents en els textos. 
Lectura amb perspectiva de gènere. 

Lèxic 
2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Procediments lèxics (afixos) i 
sintàctics per al canvi de categoria 
gramatical. 

2.3 Procediments d’adquisició i 
formació de paraules: els canvis en el 
seu significat. 

2.3 Les relacions semàntiques entre 
paraules i els seus valors en funció del 
context i el propòsit comunicatiu. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. Propietat 
lèxica. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim 
de la morfosintaxi, i reflexionant 
sobre la llengua, el seu ús i el 
propòsit comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals 
i discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 
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El club 
dels 
projectes 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.2 Hàbits i conductes per a la 
comunicació segura en entorns 
virtuals 

2.2 Anàlisi de la imatge i elements 
paratextuals dels textos iconicoverbals i 
multimodals 

2.2 Usos de l’escriptura per a 
l’organització del pensament: notes, 
esquemes, mapes conceptuals, 
resums, etc. 

2.2 Estratègies de cerca en fonts 
documentals diverses i amb 
diferents suports i formats, amb 
criteris de fiabilitat, qualitat i 
pertinència. 

2.2 Estratègies d’ús i tractament de 
fonts documentals diverses 

2.2 Ús de models per a analitzar, 
valorar, reorganitzar i sintetitzar la 

informació en esquemes propis. 

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

2.2 Utilització de la biblioteca i dels 
recursos digitals. 

2.2 Eines digitals per al treball 
col·laboratiu i la comunicació. 

2.4 Discursos orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal 

2.4 Adequació a l’audiència i al temps 
d’exposició 

2.4 Planificació, producció i revisió de 
textos orals i multimodals 

2.4 Trets discursius i lingüístics de 
l’oralitat formal 

2.4 Estratègies d’expressió oral: 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos 
no verbals i diferents suports 
audiovisuals que reforcen les idees 
expressades i que capten 
audiovisuals. l’atenció del receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim 
de la morfosintaxi, i reflexionant 
sobre la llengua, el seu ús i el 
propòsit comunicatiu. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació 
procedent de diferents fonts, de 
manera autònoma, sobre temes 
d’interés acadèmic, personal o social, 
calibrant-ne la fiabilitat i pertinència, i 
reelaborar-la i comunicar-la de manera 
creativa adoptant un punt de vista 
crític i respectant els principis de 
propietat intel·lectual. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional que responguen a la 
situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i 
correcció. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, de manera autònoma, durant el 
procés d’escriptura, utilitzant les 
estratègies necessàries de manera 
precisa. 
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interpretació i ús d’elements de la 
comunicació no verbal 
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Lliçó 5 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

2.4 Estratègies de comprensió oral: 
sentit global del text i relació entre 
les seues parts, selecció i retenció 
de la informació rellevant 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència 
interna del text, inferències, sentits 
figurats i significats no explícits. 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.2. Interpretar el sentit global i les idees 
principals i secundàries de textos orals i 
multimodals de coneixements complexos 
i ajustats a la situació comunicativa. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.1. Interactuar oralment, amb 
autonomia, sobre coneixements 
complexos ajustats 
a la situació comunicativa de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, per mitjà de diferents 
suports, aplicant l’escolta activa i 
utilitzant un vocabulari precís i no 
discriminatori, la cortesia lingüística, 
l’etiqueta digital i els recursos no 
verbals que faciliten la construcció d’un 
discurs consensuat, utilitzant un 
vocabulari ric, correcte i no 
discriminatori, i implicant- se de 
manera activa i reflexiva amb una 
actitud dialogant i d’escolta per a la 
construcció d’un discurs comú 
consensuat. 
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En 

parlem? 
2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius 

2.2 Eines digitals per al 
treball col·laboratiu i la 
comunicació. 

2.4 Discursos orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal 

2.4 Adequació a l’audiència i al temps 
d’exposició 

2.4 Planificació, 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 Estratègies d’escolta activa, 
assertivitat i resolució dialogada 
dels conflictes, tenint en compte 
la perspectiva de gènere 

2.4 Interaccions orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal i informal 

2.4 Estratègies de cortesia lingüística i 
cooperació conversacional 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb autonomia, 
discursos orals extensos sobre 
coneixements complexos ajustats a 
la situació comunicativa i als 
gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, amb adequació, 
coherència i cohesió, manifestant 
una consciència crítica cap al tema. 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos no 
verbals i diferents suports audiovisuals 
que reforcen les idees expressades i 
que capten audiovisuals. l’atenció del 
receptor. 

INTERACCIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

6.1. Interactuar oralment, amb 
autonomia, sobre coneixements 
complexos ajustats 
a la situació comunicativa de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, per mitjà de diferents 
suports, aplicant l’escolta activa i 
utilitzant un vocabulari precís i no 
discriminatori, la cortesia lingüística, 
l’etiqueta digital i els recursos no 
verbals que faciliten la construcció d’un 
discurs consensuat, utilitzant un 
vocabulari ric, correcte i no 
discriminatori, i implicant- se de 
manera activa i reflexiva amb una 
actitud dialogant i d’escolta per a la 
construcció d’un discurs comú 
consensuat. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el 
metallenguatge i les característiques 
dels gèneres, de manera autònoma. 

9.5. Crear textos literaris (relats 
breus, dramatitzacions, poemes, 
cançons...) aplicant els recursos 
literaris adequats a cada gènere, de 
manera autònoma. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de 
les obres. Converses literàries 

3.2 Lectura i comprensió de 
textos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i retòrics 
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La cuina 
de 
l’escrip- 
tura 

2.5 Estratègies de comprensió 
abans de la lectura: coneixements 
previs, objectius de lectura, 
hipòtesis per mitjà d’informació 
paratextual, tipologia, gènere i 
estructura del text. 

2.5 Estratègies de comprensió 
durant la lectura: coherència 
interna del text, inferències, sentits 
figurats i significats no explícits. 

2.5 Estratègies de comprensió 
després de la lectura: tema, tesi, 
idea principal, arguments, intenció 
de l’autor i organització del 
contingut. 

2.5 Valoració de la forma i el 
contingut del text 

2.6 Estratègies del procés 
d’escriptura i multimodal: 
planificació, textualització, revisió i 
correcció. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, de 
manera autònoma, textos escrits i 
multimodals 
de gèneres, tipologies i registres 
diferents propis de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, 
reflexionant sobre el contingut i la 
forma, i avaluant-ne la qualitat i 
fiabilitat, així com la idoneïtat del canal 
utilitzat i l’eficàcia dels procediments 
comunicatius emprats. 

3.3. Identificar les tipologies textuals i 
els gèneres discursius, i reconéixer 
l’estructura complexa i el format dels 
textos i les característiques 
lingüístiques específiques de cada 
tipus de text. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional 
que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, seleccionant de manera 
autònoma els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el metallenguatge i 
les característiques dels gèneres, de 
manera autònoma. 

3.1 Identitat lectora: selecció 
d’obres variades i lectura 
autònoma, 
consciència i verbalització dels propis 
gustos. 

3.2 Lectura i comprensió de textos 
literaris: estructura, aspectes 
formals, recursos estilístics i 
retòrics 
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Tarannà Variació lingüística MULTILINGÜÍSME I 
INTERCULTURALITAT 

1.3. Mostrar interés i respecte per les 
diverses varietats lingüístiques, 
identificant i contrastant les seues 
característiques principals i 
diferenciant-les d’altres varietats en 
diferents contextos d’ús. 
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De lletra 
2.3 Cohesió: mecanismes de 
referència interna gramaticals 
(substitucions pronominals) i lèxics 
(nominalitzacions i hiperònims de 
significat abstracte, sinònims, 
repeticions i el·lipsis). 

2.3 Ús coherent de les formes 
verbals en els textos. 

2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Observació, comparació i 
manipulació d’estructures 
lingüístiques. 

2.3 La llengua com a sistema i les 
seues unitats bàsiques 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. 
Propietat lèxica. 

2.6 Presentació cuidada de les 
produccions escrites 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús 
d’expressions idiomàtiques, amb un 
domini òptim de la morfosintaxi, i 
reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit 

comunicatiu. EXPRESSIÓ ESCRITA I 

MULTIMODAL 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 
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Literatura 
3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en 
itineraris temàtics o de gènere, que 
incloguen la presència d’autores i 
autors. 

3.2 Lectura i comprensió de 
textos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i retòrics 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, cultural i 
artística bàsica per a construir la 
interpretació de les obres literàries. 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos, 
orals, escrits o multimodals, i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 
Elements de continuïtat i ruptura. 

3.2 Estratègies per a interpretar 
obres i fragments literaris tenint en 
compte els valors culturals, ètics i 
estètics presents en els textos. 
Lectura amb perspectiva de gènere. 

3.2 Lectura expressiva, 
dramatització i recitació dels textos 
tenint en compte els processos de 
comprensió, apropiació i oralització 
implicats. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments 
literaris i obres completes, de 
manera autònoma, tenint en compte 
els interessos de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 

9.3. Establir, de manera 
progressivament autònoma, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el 
metallenguatge i les característiques 
dels gèneres, de manera autònoma. 

9.5. Crear textos literaris (relats 
breus, dramatitzacions, poemes, 
cançons...) aplicant els recursos 
literaris adequats a cada gènere, de 
manera autònoma. 

9.6. Organitzar i participar en 
manifestacions literàries, 
recitals i representacions 
teatrals. 
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Lèxic 
2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Observació, comparació i 
manipulació d’estructures 
lingüístiques. 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.3 Les relacions semàntiques entre 
paraules i els seus valors en funció 
del context i el propòsit comunicatiu. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. 
Propietat lèxica. 

2.6 Elements gràfics i paratextuals. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús 
d’expressions idiomàtiques, amb un 
domini òptim de la morfosintaxi, i 
reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit 

comunicatiu. EXPRESSIÓ ESCRITA I 

MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional 
que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

5.2. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 
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El club 
dels 
projectes 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.2 Eines digitals per al 
treball col·laboratiu i la 
comunicació. 

2.3 La implicació de l’emissor en 
els textos 

2.3 Adequació del registre a la 
situació de comunicació 

2.4 Discursos orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal 

2.4 Adequació a l’audiència i al temps 
d’exposició 

2.4 Planificació, 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 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb autonomia, 
discursos orals extensos sobre 
coneixements complexos ajustats a 
la situació comunicativa i als 
gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, amb adequació, 
coherència i cohesió, manifestant 
una consciència crítica cap al tema. 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos no 
verbals i diferents suports audiovisuals 
que reforcen les idees expressades i 
que capten audiovisuals. l’atenció del 
receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús 
d’expressions idiomàtiques, amb un 
domini òptim de la morfosintaxi, i 
reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit 

comunicatiu. LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, seleccionant de manera 
autònoma els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

8.2. Deixar constància del propi 
itinerari lector i cultural, explicant els 
criteris de selecció de les lectures, les 
formes d’accés a la cultura literària i 
les experiències lectores. 

8.3. Compartir les experiències de 
lectura, en suports diversos, 
participant en comunitats lectores en 
l’àmbit educatiu i social, i relacionant 
el sentit de l’obra amb la pròpia 
experiència biogràfica, lectora i 
cultural. 

3.1 Expressió de l’experiència 
lectora i de diferents formes 
d’apropiació i recreació dels 
textos llegits 

3.1 Estratègies per a la recomanació 
de les lectures 
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Lliçó 6 
 

APARTA
T 

SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

3.2 Relació i comparació dels textos 
llegits amb altres textos, orals, 
escrits o 
multimodals, i manifestacions 
artístiques i culturals, i amb les noves 
formes de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures 
i llenguatges. Elements de 
continuïtat i ruptura. 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.1. Llegir, interpretar i valorar, de 
manera autònoma, textos escrits i 
multimodals 
de gèneres, tipologies i registres 
diferents propis de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, 
reflexionant sobre el contingut i la 
forma, i avaluant- ne la qualitat i 
fiabilitat, així com la idoneïtat del 
canal utilitzat i l’eficàcia dels 
procediments comunicatius emprats. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 
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En 

parlem? 
2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 
discursius 

2.4 Discursos orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal 

2.4 Adequació a l’audiència i al temps 
d’exposició 

2.4 Planificació, 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 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb autonomia, 
discursos orals extensos sobre 
coneixements complexos ajustats a 
la situació comunicativa i als 
gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, amb adequació, 
coherència i cohesió, manifestant 
una consciència crítica cap al tema. 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos 
no verbals i diferents suports 
audiovisuals que reforcen les idees 
expressades i que capten 
audiovisuals. l’atenció del receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim 
de la morfosintaxi, i reflexionant 
sobre la llengua, el seu ús i el 
propòsit comunicatiu. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.5. Crear textos literaris (relats 
breus, dramatitzacions, poemes, 
cançons...) aplicant els recursos 
literaris adequats a cada gènere, de 
manera autònoma. 

9.6. Organitzar i participar en 
manifestacions literàries, 
recitals i representacions 
teatrals. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i 
recitació dels textos tenint en compte 
els processos de comprensió, 
apropiació i oralització implicats. 

3.2 Planificació i creació de textos a 
partir de l’apropiació de les 
convencions del llenguatge literari i 
en referència a models donats 
(imitació, transformació, continuació, 
etc.). 
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La 
cuina 
de l’es- 
criptura 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 
discursius 

2.4 Discursos orals en 
situacions comunicatives de 
caràcter formal 

2.4 Adequació a l’audiència i al temps 
d’exposició 

2.4 Planificació, 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 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb autonomia, 
discursos orals extensos sobre 
coneixements complexos ajustats a 
la situació comunicativa i als 
gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, amb adequació, 
coherència i cohesió, manifestant 
una consciència crítica cap al tema. 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos 
no verbals i diferents suports 
audiovisuals que reforcen les idees 
expressades i que capten 
audiovisuals. l’atenció del receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim 
de la morfosintaxi, i reflexionant 
sobre la llengua, el seu ús i el 
propòsit comunicatiu. 
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Tarannà Diversitat lingüística de l’entorn 

Plurilingüisme, les famílies 
lingüístiques i les llengües del món 

Fenòmens del contacte entre llengües 

MULTILINGÜÍSME I 
INTERCULTURALITAT 

1.1. Identificar i valorar les llengües 
d’Espanya i del món, i les varietats 
lingüístiques de les dues llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana 
a partir de l’explicació del seu 
origen i del seu desenvolupament 
sociohistòric, contrastant aspectes 
lingüístics i discursius, així com els 
trets de les diferents varietats, en 
manifestacions orals, escrites i 
multimodals 

1.3. Mostrar interés i respecte 
per les diverses varietats 
lingüístiques, identificant i 
contrastant les seues 
característiques principals i 
diferenciant- les d’altres varietats en 
diferents contextos d’ús. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis 
i estereotips lingüístics a partir de 
l’anàlisi de la diversitat lingüística de 
l’entorn, 
de les llengües en contacte i dels 
drets lingüístics individuals i 
col·lectius, amb una actitud de 
respecte i valoració de la riquesa 
cultural, lingüística i dialectal. 

De lletra 
2.3 Ús coherent de les formes 
verbals en els textos. 

2.3 Correlació temporal en la coordinació i 
subordinació d’oracions 

2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Observació, comparació i 
manipulació d’estructures lingüístiques. 

2.3 La llengua com a sistema i les 
seues unitats bàsiques 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. Propietat 
lèxica. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim 
de la morfosintaxi, i reflexionant 
sobre la llengua, el seu ús i el 
propòsit comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals 
i discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 
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Literatura 
3.1 Identitat lectora: selecció d’obres 
variades i lectura autònoma, 
consciència i verbalització dels propis 
gustos. 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en itineraris 
temàtics o de gènere, que incloguen 
la presència d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de les 
obres. Converses literàries 

3.2 Lectura i comprensió de 
textos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i retòrics 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, cultural i 
artística bàsica per a construir la 
interpretació de les obres literàries. 

3.2 Relació i comparació dels textos 
llegits amb altres textos, orals, 
escrits o 
multimodals, i manifestacions 
artístiques i culturals, i amb les noves 
formes de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures 
i llenguatges. Elements de 
continuïtat i ruptura. 

3.2 Estratègies per a interpretar obres 
i fragments literaris tenint en compte 
els valors culturals, ètics i estètics 
presents en els textos. Lectura amb 
perspectiva de gènere. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i 
recitació dels textos tenint en compte 
els processos de comprensió, 
apropiació i oralització implicats. 

3.2 Planificació i creació de textos a 
partir de l’apropiació de les 
convencions del llenguatge literari i 
en referència a models donats 
(imitació, transformació, continuació, 
etc.). 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, seleccionant de manera 
autònoma els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments 
literaris i obres completes, de 
manera autònoma, tenint en compte 
els interessos de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 

9.3. Establir, de manera 
progressivament autònoma, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el 
metallenguatge i les característiques 
dels gèneres, de manera autònoma. 

9.5. Crear textos literaris (relats 
breus, dramatitzacions, poemes, 
cançons...) aplicant els recursos 
literaris adequats a cada gènere, de 
manera autònoma. 

9.6. Organitzar i participar en 
manifestacions literàries, 
recitals i representacions 
teatrals. 
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Lèxic 
2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Les relacions semàntiques entre 
paraules i els seus valors en funció del 
context i el propòsit comunicatiu. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. Propietat 
lèxica. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim 
de la morfosintaxi, i reflexionant 
sobre la llengua, el seu ús i el 
propòsit comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional que responguen a la 
situació comunicativa amb 
adequació, coherència, cohesió i 
correcció. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
autònoma, els usos manipuladors 
de la llengua durant el procés de 
composició escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant 
metallenguatge, els coneixements 
lingüístics textuals 
i discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 
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El club 
dels 
projecte
s 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.2 Anàlisi de la imatge i elements 
paratextuals dels textos 
iconicoverbals i multimodals 

2.2 Estratègies de cerca en fonts 
documentals diverses i amb 
diferents suports i formats, amb 
criteris de fiabilitat, qualitat i 
pertinència. 

2.2 Ús de models per a analitzar, 
valorar, reorganitzar i sintetitzar la 

informació en esquemes propis. 

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

2.2 Utilització de la biblioteca i dels 
recursos digitals. 

2.2 Eines digitals per al treball 
col·laboratiu i la comunicació. 

2.4 Planificació, 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 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.1. Produir, amb autonomia, 
discursos orals extensos sobre 
coneixements complexos ajustats a 
la situació comunicativa i als 
gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, amb adequació, 
coherència i cohesió, manifestant 
una consciència crítica cap al tema. 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos 
no verbals i diferents suports 
audiovisuals que reforcen les idees 
expressades i que capten 
audiovisuals. l’atenció del receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim 
de la morfosintaxi, i reflexionant 
sobre la llengua, el seu ús i el 
propòsit comunicatiu. 

4.4. Seleccionar i contrastar informació 
procedent de diferents fonts, de 
manera autònoma, sobre temes 
d’interés acadèmic, personal o social, 
calibrant-ne la fiabilitat i pertinència, i 
reelaborar-la i comunicar-la de manera 
creativa adoptant un punt de vista 
crític i respectant els principis de 
propietat intel·lectual. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
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3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en itineraris 
temàtics o de gènere, que incloguen 
la presència d’autores i autors. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i 
recitació dels textos tenint en compte 
els processos de comprensió, 
apropiació i oralització implicats. 

3.2 Planificació i creació de textos a 
partir de l’apropiació de les 
convencions del llenguatge literari i 
en referència a models donats 
(imitació, transformació, continuació, 
etc.). 

de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 

9.3. Establir, de manera 
progressivament autònoma, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el 
metallenguatge i les característiques 
dels gèneres, de manera autònoma. 
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Lliçó 7 
 

APARTA
T 

SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.4 Estratègies de comprensió oral: 
sentit global del text i relació entre les 
seues parts, selecció i retenció de la 
informació rellevant 

2.4 Planificació, producció i revisió de 
textos orals i multimodals 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.2. Interpretar el sentit global i les idees 
principals i secundàries de textos orals i 
multimodals de coneixements complexos 
i ajustats a la situació comunicativa. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos no 
verbals i diferents suports audiovisuals 
que reforcen les idees expressades i 
que capten audiovisuals. l’atenció del 
receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari ric i ajustat a 
la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim de la 
morfosintaxi, i reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit 
comunicatiu. 
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En 

parlem? 
2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius 

2.1 Propietats textuals: 
coherència, cohesió i adequació 

2.2 Anàlisi de la imatge i elements 
paratextuals dels textos 
iconicoverbals i multimodals 

2.2 Usos de l’escriptura per a 
l’organització del pensament: notes, 
esquemes, mapes conceptuals, 
resums, etc. 

2.2 Ús de models per a analitzar, 
valorar, reorganitzar i sintetitzar la 

informació en esquemes propis. 

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

2.4 Estratègies de comprensió oral: 
sentit global del text i relació entre les 
seues parts, selecció i retenció de la 
informació rellevant 

2.6 Estratègies del procés 
d’escriptura i multimodal: 
planificació, textualització, revisió i 
correcció. 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.3. Extraure i interpretar informació 
(explícita i implícita) dels textos orals i 
multimodals, dels elements no verbals i 
dels elements prosòdics, així com 
identificar incongruències entre text i 
elements no 
verbals, i valorar de manera crítica i 
raonada els continguts, el propòsit del 
text i la intenció de l’emissor 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.3. Identificar les tipologies textuals i 
els gèneres discursius, i reconéixer 
l’estructura complexa i el format dels 
textos i les característiques 
lingüístiques específiques de cada 
tipus de text. 

3.5. Aplicar, de manera autònoma, tot 
tipus d’estratègies per a la cerca, 
selecció, gestió i edició de la informació, 
en diferents textos multimodals, per a 
ampliar coneixements de manera 
responsable, contrastar i valorar la 
informació de fonts diverses, atenent 
el context i la intenció comunicativa, i 
utilitzar-la citant-ne les fonts i respectant 
els principis de propietat intel·lectual. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos no 
verbals i diferents suports audiovisuals 
que reforcen les idees expressades i 
que capten audiovisuals. l’atenció del 
receptor. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, de manera autònoma, durant el 
procés d’escriptura, utilitzant les 
estratègies necessàries de manera 
precisa. 
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La 
cuina 
de 
l’es- 
criptur
a 

2.1 Gèneres discursius propis de 
l’àmbit professional: el currículum, la 
carta de motivació i l’entrevista de 
treball 

2.3 Cohesió: connectors textuals 
temporals, explicatius, d’ordre i de 
contrast, distributius, de causa, de 
conseqüència, de condició i d’hipòtesi. 

2.3 Cohesió: mecanismes de 
referència interna gramaticals 
(substitucions pronominals) i lèxics 
(nominalitzacions i hiperònims de 
significat abstracte, sinònims, 
repeticions i el·lipsis). 

2.3 Ús coherent de les formes verbals 
en els textos. 

2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional 
que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, els 
coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, de manera autònoma, durant el 
procés d’escriptura, utilitzant les 
estratègies necessàries de manera 
precisa. 

Tarannà 
Estratègies d’exploració i 
qüestionament de prejudicis i 
estereotips lingüístics. 

Drets lingüístics i la seua expressió 
en lleis i declaracions institucionals 

MULTILINGÜÍSME I 
INTERCULTURALITAT 

1.2. Mostrar interés per l’ús del 
valencià en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, i valorar 
la seua importància com a llengua 
pròpia del territori. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de l’anàlisi 
de la diversitat lingüística de l’entorn, de 
les llengües en contacte i dels drets 
lingüístics individuals i col·lectius, amb 
una actitud de respecte i valoració de la 
riquesa cultural, lingüística i dialectal. 

De 
lletra 

2.3 Correlació temporal en la coordinació i 
subordinació d’oracions 

2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Observació, comparació i 
manipulació d’estructures 
lingüístiques. 

2.3 La llengua com a sistema i les 
seues unitats bàsiques 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. Propietat 
lèxica. 

2.6 Presentació cuidada de les 
produccions escrites 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari ric i ajustat a 
la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim de la 
morfosintaxi, i reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit 
comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, els 
coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 
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Litera- 
tura 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en itineraris 
temàtics o de gènere, que incloguen 
la presència d’autores i autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de les 
obres. Converses literàries 

3.2 Lectura i comprensió de 
textos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i retòrics 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, cultural i 
artística bàsica per a construir la 
interpretació de les obres literàries. 

3.2 Relació i comparació dels textos 
llegits amb altres textos, orals, escrits 
o multimodals, i manifestacions 
artístiques i culturals, i amb les noves 
formes 
de ficció en funció de temes, tòpics, 
estructures i llenguatges. Elements de 
continuïtat i ruptura. 

3.2 Estratègies per a interpretar obres 
i fragments literaris tenint en compte 
els valors culturals, ètics i estètics 
presents en els textos. Lectura amb 
perspectiva de gènere. 

3.2 Lectura expressiva, dramatització i 
recitació dels textos tenint en compte 
els processos de comprensió, 
apropiació i oralització implicats. 

3.2 Planificació i creació de textos a 
partir de l’apropiació de les 
convencions del llenguatge literari i 
en referència a models donats 
(imitació, transformació, continuació, 
etc.). 

LECTURA 

AUTÒNOMA 

COMPETÈNCIA 

LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments literaris i 
obres completes, de manera autònoma, 
tenint en compte els interessos de 
l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 

9.3. Establir, de manera 
progressivament autònoma, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el 
metallenguatge i les característiques 
dels gèneres, de manera autònoma. 

9.5. Crear textos literaris (relats 
breus, dramatitzacions, poemes, 
cançons...) aplicant els recursos 
literaris adequats a cada gènere, de 
manera autònoma. 

9.6. Organitzar i participar en 
manifestacions literàries, 
recitals i representacions 
teatrals. 
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Lèxic 
2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Procediments d’adquisició i 
formació de paraules: els canvis en 
el seu significat. 

2.3 Les relacions semàntiques entre 
paraules i els seus valors en funció del 
context i el propòsit comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no 
discriminatori i un vocabulari ric i ajustat a 
la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim de la 
morfosintaxi, i reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit 
comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional 
que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, els 
coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 



 

170 
 

 
 
 

El club 
dels 
pro- 
jectes 

2.2 Usos de l’escriptura per a 
l’organització del pensament: notes, 
esquemes, mapes conceptuals, 
resums, etc. 

2.2 Estratègies de cerca en fonts 
documentals diverses i amb 
diferents suports i formats, amb 
criteris de fiabilitat, qualitat i 
pertinència. 

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

2.2 Utilització de la biblioteca i dels 
recursos digitals. 

2.2 Eines digitals per al treball 
col·laboratiu i la comunicació. 

2.3 Adequació del registre a la 
situació de comunicació 

2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Els signes de puntuació com a 
mecanisme organitzador del text 
escrit. La seua relació amb el 
significat. 

2.3 Procediments d’adquisició i 
formació de paraules: els canvis en 
el seu significat. 

2.3 Les relacions semàntiques entre 
paraules i els seus valors en funció del 
context i el propòsit comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional 
que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, els 
coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, de manera autònoma, durant el 
procés d’escriptura, utilitzant les 
estratègies necessàries de manera 
precisa. 
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Lliçó 8 
 

APARTAT SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Què 
en 
saps? 

2.1 Estratègies per a 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. 

2.4 Estratègies de comprensió oral: 
sentit global del text i relació entre 
les seues parts, selecció i retenció 
de la informació rellevant 

2.4 Planificació, producció i revisió de 
textos orals i multimodals 

COMPRENSIÓ ORAL I MULTIMODAL 

2.2. Interpretar el sentit global i les idees 
principals i secundàries de textos orals i 
multimodals de coneixements complexos 
i ajustats a la situació comunicativa. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.2. Produir discursos orals amb 
fluïdesa, una bona pronunciació i 
entonació, utilitzant de manera eficaç 
els elements prosòdics, els recursos no 
verbals i diferents suports audiovisuals 
que reforcen les idees expressades i 
que capten audiovisuals. l’atenció del 
receptor. 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim de la 
morfosintaxi, i reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit 
comunicatiu. 

3.1 Identitat lectora: selecció d’obres 
variades i lectura autònoma, 
consciència i verbalització dels 
propis gustos. 

En 

parlem? 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.3. Identificar les tipologies textuals i 
els gèneres discursius, i reconéixer 
l’estructura complexa i el format dels 
textos i les característiques 
lingüístiques específiques de cada 
tipus de text. 

La 
cuina 
de l’es- 
criptura 

2.1 Tipologies textuals i gèneres 

discursius 

COMPRENSIÓ ESCRITA I 
MULTIMODAL 

3.3. Identificar les tipologies textuals i 
els gèneres discursius, i reconéixer 
l’estructura complexa i el format dels 
textos i les característiques 
lingüístiques específiques de cada 
tipus de text. 
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Tarannà 
Biografia lingüística personal. 
Diversitat lingüística de l’entorn 

Estratègies d’exploració i 
qüestionament de prejudicis i 
estereotips lingüístics. 

Fenòmens del contacte entre llengües 

Drets lingüístics i la seua expressió 
en lleis i declaracions institucionals 

MULTILINGÜÍSME I 
INTERCULTURALITAT 

1.1. Identificar i valorar les llengües 
d’Espanya i del món, i les varietats 
lingüístiques de les dues llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana a 
partir 
de l’explicació del seu origen i del seu 
desenvolupament sociohistòric, 
contrastant aspectes lingüístics i 
discursius, així com 
els trets de les diferents varietats, en 
manifestacions orals, escrites i 
multimodals 

1.2. Mostrar interés per l’ús del 
valencià en les diferents situacions 
comunicatives de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional, i 
valorar la seua importància com a 
llengua pròpia del territori. 

1.4. Identificar i qüestionar prejudicis i 
estereotips lingüístics a partir de 
l’anàlisi de la diversitat lingüística de 
l’entorn, de les llengües en contacte i 
dels drets lingüístics individuals i 
col·lectius, amb una actitud de respecte 
i valoració de la riquesa cultural, 
lingüística i dialectal. 

MEDIACIÓ ORAL, ESCRITA I 
MULTIMODAL 

7.1. Mostrar interés per participar 
en la solució de problemes de 
comprensió recíproca entre 
parlants de llengües o varietats 
lingüístiques diferents, sobre 
assumptes diversos de l’àmbit personal, 
social, educatiu i professional. 

7.2. Comprendre, comunicar, descriure 
i parafrasejar textos d’una certa 
complexitat en diferents suports, o 
explicar conceptes, de manera oral o 
escrita, combinant el seu repertori 
lingüístic (L1-L1, L1-L2, L2-L1). 

7.3. Seleccionar i aplicar, de manera 
autònoma, estratègies de 
simplificació, adaptació i reformulació 
de la llengua, que faciliten la 
comprensió i expressió oral i escrita 
de la informació en diferents llengües 
del seu repertori lingüístic (L1-L1, L1-
L2, L2-L1). 
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De lletra  EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim de la 
morfosintaxi, i reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit 
comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

2.3 Cohesió: mecanismes de 
referència interna gramaticals 
(substitucions pronominals) i lèxics 
(nominalitzacions i hiperònims de 
significat abstracte, sinònims, 
repeticions i el·lipsis). 

2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Observació, comparació i 
manipulació d’estructures 
lingüístiques. 

2.6 Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals. 
Propietat lèxica. 

2.6 Presentació cuidada de les 
produccions escrites 
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Literatura 
3.1 Identitat lectora: selecció d’obres 
variades i lectura autònoma, 
consciència i verbalització dels 
propis gustos. 

3.2 Obres rellevants del patrimoni 
literari nacional i universal i de la 
literatura actual, inscrites en 
itineraris temàtics o de gènere, que 
incloguen la presència d’autores i 
autors. 

3.2 Estratègies de construcció 
compartida de la interpretació de les 
obres. Converses literàries 

3.2 Lectura i comprensió de 
textos literaris: estructura, 
aspectes formals, recursos 
estilístics i retòrics 

3.2 Estratègies d’utilització 
d’informació sociohistòrica, cultural i 
artística bàsica per a construir la 
interpretació de les obres literàries. 

3.2 Relació i comparació dels 
textos llegits amb altres textos, 
orals, escrits o multimodals, i 
manifestacions artístiques i 
culturals, i amb les noves formes 
de ficció en funció de temes, 
tòpics, estructures i llenguatges. 
Elements de continuïtat i ruptura. 

LECTURA AUTÒNOMA 

8.1. Llegir obres diverses i textos 
escrits i multimodals de l’àmbit 
personal, social, educatiu i 
professional, seleccionant de manera 
autònoma els que millor s’ajusten en 
cada moment vital als seus gustos, 
interessos i necessitats personals. 

COMPETÈNCIA LITERÀRIA 

9.1. Llegir i escoltar fragments 
literaris i obres completes, de 
manera autònoma, tenint en compte 
els interessos de l’alumne. 

9.2. Interpretar la informació rellevant 
de les obres literàries, de manera 
autònoma, i aportar conclusions amb 
reflexió i visió crítica. 

9.3. Establir, de manera 
progressivament autònoma, vincles 
entre els textos llegits i altres textos 
escrits, orals o multimodals, o bé amb 
altres manifestacions artístiques en 
funció de temes, tòpics, estructures, 
llenguatge i valors ètics o estètics, 
mostrant, a més, implicació i resposta 
personal del lector en la lectura. 

9.4. Expressar opinió sobre textos i 
obres literàries, utilitzant els recursos 
retòrics fonamentals, el 
metallenguatge i les característiques 
dels gèneres, de manera autònoma. 
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Lèxic 
2.3 Correcció lingüística i revisió 
ortogràfica i gramatical dels textos. 

2.3 Ús de diccionaris, manuals de 
consulta i correctors en suport 
analògic o digital 

2.3 Formes gramaticals i funcions 
sintàctiques. 

2.3 Les relacions semàntiques entre 
paraules i els seus valors en funció del 
context i el propòsit comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ORAL 

4.3. Efectuar produccions orals 
amb un registre formal, un 
llenguatge no discriminatori i un 
vocabulari ric i 
ajustat a la norma, fent ús d’expressions 
idiomàtiques, amb un domini òptim de la 
morfosintaxi, i reflexionant sobre la 
llengua, el seu ús i el propòsit 
comunicatiu. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional 
que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
autònoma, els usos manipuladors de la 
llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 
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El club 
dels 
projecte
s 

2.1 Estratègies de reflexió sobre el 
procés d’aprenentatge, 
autoavaluació i autocorrecció 

2.2 Hàbits i conductes per a la 
comunicació segura en entorns 
virtuals 

2.2 Anàlisi de la imatge i elements 
paratextuals dels textos iconicoverbals 
i multimodals 

2.2 Usos de l’escriptura per a 
l’organització del pensament: notes, 
esquemes, mapes conceptuals, 
resums, etc. 

2.2 Estratègies de cerca en fonts 
documentals diverses i amb diferents 
suports i formats, amb criteris de 
fiabilitat, qualitat i pertinència. 

2.2 Estratègies d’ús i tractament de 
fonts documentals diverses 

2.2 Ús de models per a analitzar, 
valorar, reorganitzar i sintetitzar la 

informació en esquemes propis. 

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

2.2 Utilització de la biblioteca i dels 
recursos digitals. 

2.2 Eines digitals per al treball 
col·laboratiu i la comunicació. 

EXPRESSIÓ ESCRITA I MULTIMODAL 

5.1. Produir, de manera autònoma, 
textos escrits i multimodals complexos 
de gèneres discursius de l’àmbit 
personal, social, educatiu i professional 
que responguen a la situació 
comunicativa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció. 

5.2. Utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i detectar, de manera 
autònoma, els usos manipuladors de la 
llengua durant el procés de composició 
escrita. 

5.3. Utilitzar, durant el procés 
d’escriptura, de manera reflexiva i 
autònoma, i utilitzant metallenguatge, 
els coneixements lingüístics textuals i 
discursius necessaris en la situació 
d’aprenentatge. 

5.4. Planificar, textualitzar, revisar i 
editar, de manera autònoma, durant 
el procés d’escriptura, utilitzant les 
estratègies necessàries de manera 
precisa. 

 

 

11.4.DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES (3r ESO) 
 

Via ESO 3r està distribuït en 8 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 i 2  

2a avaluació: lliçons 3, 4 i 5  

3a avaluació: lliçons 6, 7 i 8 
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TEMPORALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ PER AL 1r TRIMESTRE. 3r ESO 

  NIVELL/ETAPA: 3r ESO 

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

LLIÇÓ 1:  
COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES 

BLOCS SUBBLOCS 

QUÈ EN SAPS?  
CE8, CE9 
 

1-LLENGUA I ÚS 
 
3- LLENGUA I LITERATURA 

3.1 Hàbit lector 

3.2 Literatura 

EN PARLEM 
CE 2, CE 3, CE 4, 
CE 5, CE 6 i CE 7 
 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.1 Sabers comuns  
 

LA CUINA DE 
L’ESCRIPTURA 

C2, C4, C6 i C7 
2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.4 Comunicació i interacció oral. 

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

1- LLENGUA I ÚS  

DE LLETRA 
CE 1, CE 2, CE 3, 
CE 4, CE 5 i CE 7 

1- LLENGUA I ÚS 2.3 Reflexió sobre la llengua. 

LITERATURA CE10, CE11 3-LLENGUA I LITERATURA  

LÈXIC 
CE 2, CE 3, CE 4, 
CE 5, CE 6 i CE 7 

1- LLENGUA I ÚS 
2.1. Sabers comuns 
2.4. Comunicació i interacció oral 
2.6. Expressió escrita i multimodal 

EL CLUB DELS 
PROJECTES 

CE 8 i CE 9 

1- LLENGUA I ÚS 
2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 
3- LLENGUA I LITERATURA 

 

 

UNITAT TEMPORITZACIÓ ESPAIS 
D’APRENENTATGE 

MATERIALS I 
RECURSOS 

ACTIVITATS I 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

Lliçó 1 12 sessions Aula Llibre de text. 
Recursos penjats a 
Aules. 
Ordinador i projector. 

Coneixements teòrics: 
Qüestionaris/Prova 
escrita. 
Activitats diàries: 
Graella observació 
directa 
Produccions escrites: 
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Rúbrica de creacions 
escrites 
Ús de la llengua: 
Rúbrica d’expressió oral 

 

  NIVELL/ETAPA: 3r ESO 

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

LLIÇÓ 2:  
COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES 

BLOCS SUBBLOCS 

QUÈ EN SAPS?  

CE3, CE4, CE5, 
CE7, CE8, CE9, 
CE10, CE11 
 

1-LLENGUA I ÚS 
 
3- LLENGUA I LITERATURA 

3.2 Hàbit lector 

3.2 Literatura 

EN PARLEM 
CE 2, CE 3, CE 4, 
CE 5, CE 6 i CE 7 
 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.1 Sabers comuns  
 
. 

LA CUINA DE 
L’ESCRIPTURA 

C2, C4, C6 i C7 
2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.4 Comunicació i interacció oral. 

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

1- LLENGUA I ÚS  

DE LLETRA 
CE 1, CE 2, CE 3, 
CE 4, CE 5 i CE 7 

1- LLENGUA I ÚS 2.3 Reflexió sobre la llengua. 

LITERATURA CE10, CE11 3-LLENGUA I LITERATURA  

 
 
LÈXIC 

 
 
CE 2, CE 3, CE 4, 
CE 5, CE 6 i CE 7 

 
 
1- LLENGUA I ÚS 

 
 
2.1. Sabers comuns 
2.4. Comunicació i interacció oral 
2.6. Expressió escrita i multimodal 

EL CLUB DELS 
PROJECTES 

CE 8 i CE 9 

1- LLENGUA I ÚS 
2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 
3- LLENGUA I LITERATURA 

 

 

UNITAT TEMPORITZACIÓ ESPAIS 
D’APRENENTATGE 

MATERIALS I 
RECURSOS 

ACTIVITATS I 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

Lliçó 2 13 sessions Aula Llibre de text. Coneixements teòrics: 
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Recursos penjats a 
Aules. 
Ordinador i projector. 
Llibre de lectura. 

Qüestionaris/Prova 
escrita. 
Activitats diàries: 
Llista d’observació 
directa 
Produccions escrites: 
Rúbrica d’expressió 
escrita 
Ús de la llengua: 
Rúbrica d’expressió oral 
 

 

  NIVELL/ETAPA: 3r ESO 

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

LLIÇÓ 3:  
COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES 

BLOCS SUBBLOCS 

QUÈ EN SAPS?  
CE8, CE9 
 

1-LLENGUA I ÚS 
 
3- LLENGUA I LITERATURA 

3.1 Hàbit lector 

3.2 Literatura 

EN PARLEM 
CE 2, CE 3, CE 4, 
CE 5, CE 6 i CE 7 
 

2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.1 Sabers comuns  
 

LA CUINA DE 
L’ESCRIPTURA 

C2, C4, C6 i C7 
2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 

2.4 Comunicació i interacció oral. 

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

1- LLENGUA I ÚS  

DE LLETRA 
CE 1, CE 2, CE 3, 
CE 4, CE 5 i CE 7 

1- LLENGUA I ÚS 2.3 Reflexió sobre la llengua. 

LITERATURA CE10, CE11 3-LLENGUA I LITERATURA  

LÈXIC 
CE 2, CE 3, CE 4, 
CE 5, CE 6 i CE 7 

1- LLENGUA I ÚS 
2.1. Sabers comuns 
2.4. Comunicació i interacció oral 
2.6. Expressió escrita i multimodal 

EL CLUB DELS 
PROJECTES 

CE 8 i CE 9 

1- LLENGUA I ÚS 
2- ESTRATÈGIES 
COMUNICATIVES 
3- LLENGUA I LITERATURA 
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UNITAT TEMPORITZACIÓ ESPAIS 
D’APRENENTATGE 

MATERIALS I 
RECURSOS 

ACTIVITATS I 
INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

Lliçó 3 12 sessions Aula Llibre de text. 
Recursos penjats a 
Aules. 
Ordinador i projector. 
Llibre de lectura. 

Coneixements teòrics: 
Qüestionaris/Prova 
escrita. 
Activitats diàries: 
Llista d’observació 
directa de realització de 
tasques 
Produccions escrites: 
Rúbrica d’expressió 
escrita i escala analítica 
Ús de la llengua: 
Rúbrica d’expressió oral 
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12- PROGRAMACIÓ D’ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA. 2n i 4t d’ESO 

 
L’aplicació de la LOMLOE per a 2n i 4t d’ESO entrarà en vigor en el curs 2023-2024. Per tant,                    
en el curs 2022-2023 continua en vigor la LOE per a aquests dos cursos. 

12.1. OBJECTIUS 

Els objectius són les metes que guien els processos d’ensenyament-aprenentatge. Els 

objectius s’expressen en termes de capacitats, les quals han d’assolir els alumnes 

durant aquesta etapa del procés d’aprenentatge. Estan fixats per la LOE i concretats en 

el Decret 112/2007. 

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria és el desenvolupament integral i 

harmònic de la persona en els aspectes intel·lectuals, afectius i socials. D’aquesta 

manera els diferents objectius es poden agrupar en: 

a) Cognitius: L’alumnat ha d’adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en 

els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic. 

b) Afectius: Cal que l’alumnat desenvolupe i consolide hàbits d’estudi i de treball 

individual i en equip. Ha d’enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la 

personalitat i en les seues relacions amb els altres. 

c) Socials: Hem de preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i 

per a la seua inserció laboral i formar-lo per a l’exercici dels seus drets i obligacions en 

la vida com a ciutadà. 

12.1.1. Objectius generals de l’etapa 

L’Educació Secundària Obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat les 

capacitats que els permeten: 

a) Conéixer, assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets 

en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les 

persones i els grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de 

tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural i 

preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica. 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com 

a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com 

a mitjà de desenvolupament personal. 

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. 

Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició 

o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació 

entre homes i dones, o qualsevol manifestació de violència contra la dona. 

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les 

seues relacions amb els altres, com també rebutjar la violència, els prejudicis de 

qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per 

adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp 

de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 
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f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents 

disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els 

diversos camps del coneixement i de l’experiència. 

g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit 

crític, la iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre, planificar, prendre 

decisions i assumir responsabilitats. 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en valencià i en castellà, 

textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la 

literatura. 

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 

j) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels 

altres, així com el patrimoni artístic i cultural. 

k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les 

diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la 

pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar 

la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament els 

hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi 

ambient, per contribuir a la seua conservació i millora. 

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes manifestacions 

artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació. 

A banda d’aquests, que es descriuen a la legislació d’àmbit estatal, la concreció del 

currículum valencià inclou els objectius següents: 

a) Adquirir els elements basics de la cultura, especialment en els seus aspectes 

humanístic, artístic, científic i tecnològic. 

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, 

de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenvolupament 

personal i integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció 

a la diversitat de l’alumnat propis de l’etapa. 

c) Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si es menor d’edat, sobre el progres 

acadèmic i la proposta d’itineraris educatius mes adequats per a cada alumne o alumna. 

d) Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua 

inserció laboral. 

e) Desenvolupar bones practiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució 

pacifica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

f) Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de 

l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de 

l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacifica de conflictes i la prevenció de la 

violència de gènere. 

g) Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball. 

h) Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a 

ciutadans. 



 

183 
 

i) Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge 

cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, així com la practica de l’educació inclusiva en l’aula. 

j) Basar la practica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació 

educativa i en l’avaluació de la pròpia practica docent. 

k) Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en 

l’adquisició de competències. 

l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars 

d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús 

normal, la promoció i el coneixement del valencià. 

12.1.2.Objectius generals d’àrea. 

Per tant, l’ensenyament de la llengua i la literatura en aquesta etapa tindrà com a 

objectiu el desenvolupament de les següents capacitats: 

1. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat social i 

cultural. 

2. Utilitzar el valencià i el castellà per a expressar-se oralment i per escrit, de manera 

coherent i adequada en cada situació de comunicació i en els diversos contextos de 

l’activitat social i cultural, per a prendre consciència dels propis sentiments i idees, i per 

a controlar la pròpia conducta. 

3. Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i cultural de manera adequada a les distintes 

funcions i situacions de comunicació, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació. 

4. Reconéixer les diverses tipologies dels textos escrits, i les seues estructures formals, 

per mitjà dels quals es produeix la comunicació amb les institucions públiques, les 

privades i les de la vida laboral, així com fer-ne un ús correcte. 

5. Utilitzar el valencià i el castellà per a adquirir nous coneixements, així com per a 

buscar, seleccionar i processar informació de manera eficaç en l’activitat escolar i per a 

redactar textos propis de l’àmbit acadèmic. 

6. Conéixer i valorar com a patrimoni de tots els espanyols la riquesa lingüística i cultural 

d’Espanya, i considerar, adequadament i amb respecte, les diferents situacions que 

originen les llengües en contacte en les comunitats bilingües. 

7. Apreciar les possibilitats extraordinàries que ofereix el castellà com a llengua comuna 

per a totes les espanyoles i els espanyols i per a les ciutadanes i els ciutadans dels 

països de parla castellana, com a vehicle de comunicació i vertebració d’una de les 

comunitats culturals més importants del món. 

8. Conéixer les diferents manifestacions i varietats del castellà, derivades de la seua 

expansió per Espanya i Amèrica, i valorar la unitat essencial de la llengua comuna per 

a tots els parlants de l’idioma. 

9. Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la realitat sociolingüística, la 

necessitat de recuperar un ús normalitzat del valencià, símbol d’identitat cultural i mitjà 

irrenunciable per a entendre la realitat de l’entorn i accedir al patrimoni cultural propi. 
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10. Analitzar els diferents usos socials del valencià i del castellà per a evitar els 

estereotips lingüístics que impliquen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o 

sexistes. 

11. Apreciar les possibilitats que ofereix el valencià, llengua pròpia de la Comunitat 

Valenciana, com a vehicle de comunicació i de vertebració. 

12. Conéixer els principis fonamentals de la gramàtica del valencià i del castellà, i 

reconéixer les diferents unitats de la llengua i les seues combinacions. 

13. Aplicar, amb una certa autonomia, els coneixements sobre la llengua i les normes 

de l’ús lingüístic per a comprendre textos orals i escrits i per a escriure i parlar amb 

adequació, coherència, cohesió i correcció, tant en valencià com en castellà. 

14. Comprendre textos literaris utilitzant els coneixements sobre les convencions de 

cada gènere, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics. Apreciar- 

ne les possibilitats comunicatives per a la millora de la producció personal. 

15. Aproximar-se al coneixement de mostres rellevants del patrimoni literari i valorar-lo 

com una manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva en diferents 

contextos historicoculturals. 

16. Conéixer i distingir les principals èpoques artístiques i literàries, els seus trets 

característics, les obres, i les autores i els autors més representatius de cada època. 

Conéixer les obres i els fragments representatius de les literatures de les llengües 

oficials de la Comunitat Valenciana. 

17. Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a fonts de plaer, d’enriquiment 

personal i de coneixement del món, i consolidar hàbits lectors per mitjà de textos 

adequats a l’edat. 

18. Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, 

elaboració i presentació amb l’ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves 

tecnologies. 

19. Utilitzar, amb una autonomia progressiva, els mitjans de comunicació social i les 

tecnologies de la informació per a obtindre, interpretar i valorar informacions de diversos 

tipus i opinions diferents. 

 

12.2. COMPETÈNCIES BÀSIQUES. RELACIÓ ENTRE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I 

ELS OBJECTIUS DE L’ÀREA O MATÈRIA I ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

12.2.1.COMPETÈNCIES CLAU 

El terme competència indica la capacitat d’un individu per a reorganitzar allò aprés, per 

a transferir-ho a noves situacions i contextos. L’adjectiu clau indica la seua rellevància 

en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Les competències exerceixen un paper 

d’enllaç entre la definició dels objectius i la selecció dels continguts. 

Les competències clau es caracteritzen perquè: 

– Són d’aplicació en l’ensenyament obligatori. 
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– Constitueixen uns mínims que proporcionen tant als professors com als centres 

educatius referències sobre els principals aspectes en els quals cal centrar els esforços. 

– S’insisteix en l’enfocament interdisciplinari en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

– Suposen la capacitat per a usar funcionalment els coneixements i les habilitats 

adquirits, la qual cosa implica comprensió, reflexió i discerniment. 

 
 

Les competències clau es classifiquen en bàsiques o disciplinàries i transversals. 
 

 
Bàsiques o 

disciplinàries 

 Competència en comunicació lingüística 

 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia 

 
 
 

Transversals 

 Competència digital 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competències socials i cíviques 

 Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

 Consciència i expressió cultural 
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Contribució de l’àrea de Valencià a l’adquisició de les competències clau 

 

 
L’àrea de Valencià: llengua i literatura té com a meta el desenvolupament de la capacitat 

per a interactuar de manera competent per mitjà del llenguatge en les diferents esferes 

de l’activitat social. Per tant, contribueix d’una manera decisiva al desenvolupament de 

tots els aspectes que constitueixen la competència en comunicació lingüística. És a dir, 

contribueix a adquirir les destreses necessàries en les quatre grans macrohabilitats 

lingüístiques que es concreten en les següents microhabilitats: 

 

 

DIMENSIÓ ACTIVITATS 

  

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
 O

R
A

L
  Respondre qüestions sobre una determinada informació verbal. 

 Expressar verbalment el contingut d’una audició o exposició oral. 

 Desenvolupar verbalment la informació de textos, gràfics, dibuixos, 
imatges... 

 Traduir a diferents codis la informació obtinguda oralment: escrits, 
esquemes, mapes conceptuals... 

 Distingir la informació rellevant de la complementària. 

 E
X

P
R

E
S

S
IÓ

 

E
S

C
R

IT
A

 

 Efectuar dictats apropiats al nivell. 

 Realitzar resums dels continguts tractats. 

 Elaborar composicions sobre temes d’actualitat social. 

 Respondre per escrit qüestions plantejades. 

 Copiar informació extreta de diferents fonts. 

 Usar diferents fonts d’informació en l’elaboració dels escrits. 

 C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
 

E
S

C
R

IT
A

 

 Elaborar resums o mapes conceptuals. 

 Expressar verbalment les idees principals d’un text escrit. 

 Respondre qüestions plantejades sobre un text escrit. 

 Expressar mitjançant diversos canals comunicatius la informació 
d’un text: cançons, expressió corporal... 

 Usar diferents fonts d’informació per ampliar coneixements i 
vocabulari. 
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E
X

P
R

E
S

S
IÓ

 O
R

A
L

 

 Llegir en veu alta, de manera individual i col·lectiva, sobre diversos 
temes. 

 Debatre sobre qüestions relacionades amb l’actualitat i els 
interessos de l’alumnat. 

 Planificar i efectuar exposicions i conferències orals individuals, en 
xicotet grup o en gran grup. 

 Respondre verbalment a qüestions plantejades a classe. 

 Produir missatges orals utilitzant diversos registres i fonts 
d’informació. 

 
 

A més, l’assignatura de Valencià: llengua i literatura també contribueix a l’adquisició de 

la resta de competències. 

 

12.3.  PROJECTE VALOR – 2n d’ESO 

Relació de les competències clau amb els objectius d’àrea i els criteris d’avaluació 

 

 

OBJECTIUS D’ÀREA COMPETÈNCIA C. 

AVALUACIÓ 

Comprendre discursos orals i escrits en 

els diversos contextos de l’activitat social 

i cultural. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

Socials i cíviques 

BL. 1.3 

Utilitzar el valencià i el castellà per a 

expressar-se oralment i per escrit, de 

manera coherent i adequada en cada 

situació de comunicació i en els diversos 

contextos de l’activitat social i cultural, 

per a prendre consciència dels propis 

sentiments i idees, i per a controlar la 

pròpia conducta. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

Socials i cíviques 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

BL. 1.1, BL. 

1.2, BL. 1.3 

Utilitzar la llengua oral en l’activitat 

social i cultural de manera adequada a 

les distintes funcions i situacions de 

comunicació. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

Socials i cíviques 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

BL. 1.1, BL. 

1.5, BL. 1.6 
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Reconéixer les diverses tipologies dels 

textos escrits, i les seues estructures 

formals, per mitjà dels quals es produeix 

la comunicació amb les institucions 

públiques, les privades i les de la vida 

laboral, així com fer-ne un ús correcte. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

Socials i cíviques 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

BL. 2.1, BL. 

2.2, 

Utilitzar el valencià i el castellà per a 

adquirir nous coneixements, així com per 

a buscar, seleccionar i processar 

informació de manera eficaç en l’activitat 

escolar i per a redactar textos propis de 

l’àmbit acadèmic. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

Socials i cíviques 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

BL. 2.1, BL. 

2.2, BL. 2.3, 

BL. 2.4, BL. 

2.5, BL. 2.6, 

BL. 2.7, 

Conéixer i valorar com a patrimoni de 

tots els espanyols la riquesa lingüística i 

cultural d’Espanya, i considerar, 

adequadament i amb respecte, les 

diferents situacions que originen les 

llengües en contacte en les comunitats 

bilingües. 

Comunicació lingüística 

Socials i cíviques 

BL. 3.7 

Comprendre i valorar, a partir del 

coneixement de la realitat 

sociolingüística, la necessitat de 

recuperar un ús normalitzat del valencià, 

símbol d’identitat cultural i mitjà 

irrenunciable per a entendre la realitat 

de l’entorn i accedir al patrimoni cultural 

propi. 

Comunicació lingüística 

Socials i cíviques 

BL. 3.7 

Analitzar els diferents usos socials del 

valencià i del castellà per a evitar els 

estereotips lingüístics que impliquen 

judicis de valor i prejudicis classistes, 

racistes o sexistes. 

Comunicació lingüística 

Socials i cíviques 

BL. 3.7 

Apreciar les possibilitats que ofereix el 

valencià, llengua pròpia de la Comunitat 

Valenciana, com a vehicle de 

comunicació i de vertebració. 

Comunicació lingüística 

Socials i cíviques 

BL. 3.7 

Conéixer els principis fonamentals de la 

gramàtica del valencià i del castellà, i 

reconéixer les diferents unitats de la 

llengua i les seues combinacions. 

Comunicació lingüística BL. 3.1 
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Aplicar, amb una certa autonomia, els 

coneixements sobre la llengua i les 

normes de l’ús lingüístic per a 

comprendre textos orals i escrits i per a 

escriure i parlar amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció. 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Aprendre a aprendre 

BL. 3.2 

Comprendre textos literaris utilitzant els 

coneixements sobre les convencions de 

cada gènere, els temes i motius de la 

tradició literària i els recursos estilístics. 

Apreciar-ne les possibilitats 

comunicatives per a la millora de la 

producció personal. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

BL. 3.2 

Aproximar-se al coneixement de mostres 

rellevants del patrimoni literari i valorar-lo 

com una manera de simbolitzar 

l’experiència individual i col·lectiva en 

diferents contextos historicoculturals. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Consciència i expressió 

cultural 

BL. 4.3, BL. 

4.4 

Conéixer i distingir les principals 

èpoques artístiques i literàries, els seus 

trets característics, les obres, i les 

autores i els autors més representatius 

de cada època. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Consciència i expressió 

cultural 

BL. 4.3, BL. 

4.4 

Interpretar i utilitzar la lectura i 

l’escriptura com a fonts de plaer, 

d’enriquiment personal i de coneixement 

del món, i consolidar hàbits lectors per 

mitjà de textos adequats a l’edat. 

Comunicació lingüística 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Consciència i expressió 

cultural 

BL. 4.1, BL. 

4.2 

Aprendre i utilitzar tècniques senzilles 

de maneig de la informació: recerca, 

elaboració i presentació amb l’ajuda dels 

mitjans tradicionals i l’aplicació de les 

noves tecnologies. 

Comunicació lingüística 

Aprendre a aprendre 

Socials i cíviques 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Digital 

BL. 1.4 

Utilitzar, amb una autonomia Comunicació lingüística BL. 1.2, BL. 
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progressiva, els mitjans de comunicació 

social i les tecnologies de la informació 

per a obtindre, interpretar i valorar 

informacions de diversos tipus i opinions 

diferents. 

Aprendre a aprendre 

Socials i cíviques 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

Digital 

1.4 

 
 

L’aportació de l’àrea de Valencià a la competència matemàtica i les competències 

bàsiques en ciència i tecnologia es fa mitjançant l’ús de textos de temes relacionats 

amb aquests continguts, però també, en el cas de la competència matemàtica és 

tractada de manera tangencial en algunes activitats en què siga necessari fer ús d’algun 

procediment matemàtic. 

 
 

12.4.  PROJECTE ENLLAÇ 4t d’ESO 

 

 
OBJECTIUS D’ÀREA 

 
C. BÀSIQUES 

 
C. AVALUACIÓ 

Comprendre discursos orals i escrits en els 

diversos contextos de l’activitat social i cultural. 

Comunicació 

lingüística 

 
1 

Utilitzar el valencià i el castellà per a expressar- 

se oralment i per escrit, de manera coherent i 

adequada en cada situació de comunicació i en 

els diversos contextos de l’activitat social i 

cultural, per a prendre consciència dels propis 

sentiments i idees, i per a controlar la pròpia 

conducta. 

 
Comunicació 

lingüística / 

Social i ciutadana 

 
 
 

2-3 

Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i 

cultural de manera adequada a les distintes 

funcions i situacions de comunicació. 

Comunicació 

lingüística / 

Social i ciutadana 

4-5 

9-10 

Reconèixer les diverses tipologies dels textos 

escrits, i les seues estructures formals, per mitjà 

dels quals es produeix la comunicació amb les 

institucions públiques, les privades i les de la vida 

laboral, així com fer-ne un ús correcte. 

 
Comunicació 

lingüística / 

Autonomia 

i iniciativa personal 

 

 
6 

Utilitzar el valencià i el castellà per a adquirir 

nous coneixements, així com per a buscar, 

seleccionar i processar informació de manera 

eficaç en l’activitat escolar i per a redactar textos 

propis de l’àmbit acadèmic. 

 
Aprendre a 

aprendre / 

Comunicació 

lingüística 

 

 
7-8 

Conèixer i valorar com a patrimoni de tots els 

espanyols la riquesa lingüística i cultural 

d’Espanya, i considerar, adequadament i amb 

 

 
Cultural i artística / 

 

 
14 
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respecte, les diferents situacions que originen les 

llengües en contacte en les comunitats bilingües. 

Social i ciutadana  

Comprendre i valorar, a partir del coneixement 

de la realitat sociolingüística, la necessitat de 

recuperar un ús normalitzat del valencià, símbol 

d’identitat cultural i mitjà irrenunciable per a 

entendre la realitat de l’entorn i accedir al 

patrimoni cultural propi. 

 
 
 

Cultural i artística / 

Social i ciutadana 

 
 
 

14-15 

Analitzar els diferents usos socials del valencià i 

del castellà per a evitar els estereotips lingüístics 

que impliquen judicis de valor i prejudicis 

classistes, racistes o sexistes. 

Cultural i artística / 

Social i ciutadana / 

Comunicació 

lingüística 

 

 
14-15 

Apreciar les possibilitats que ofereix el valencià, 

llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, com 

a vehicle de comunicació i de vertebració. 

 
Social i ciutadana / 

Autonomia i iniciativa 

personal 

 

 
14 

Conèixer els principis fonamentals de la 

gramàtica del valencià i del castellà, i reconèixer 

les diferents unitats de la llengua i les seues 

combinacions. 

Comunicació 

lingüística / 

Aprendre a 

aprendre 

 

 
16-17 

. Aplicar, amb una certa autonomia, els 

coneixements sobre la llengua i les normes de 

l’ús lingüístic per a comprendre textos orals i 

escrits i per a escriure i parlar amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció. 

 
Autonomia i 

iniciativa personal / 

Aprendre a 

aprendre 

 
11-12-13 

Comprendre textos literaris utilitzant els 

coneixements sobre les convencions de cada 

gènere, els temes i motius de la tradició literària 

i els recursos estilístics. Apreciar-ne les 

possibilitats 

comunicatives per a la millora de la producció 

personal. 

 
Cultural i artística / 

Aprendre a aprendre 

 
 
 

18-20 

Aproximar-se al coneixement de mostres 

rellevants del patrimoni literari i valorar-lo com 

una manera de simbolitzar l’experiència 

individual i col·lectiva en diferents contextos 

historicoculturals. 

 
Cultural i artística / 

Social i ciutadana 

 

 
18-20 

Conèixer i distingir les principals èpoques 

artístiques i literàries, els seus trets 

característics, les obres, i les autores i els autors 

més representatius de cada època. 

 
Cultural i artística / 

Social i ciutadana 

 

 
18-20 

Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a 

fonts de plaer, d’enriquiment personal i de 

coneixement del món, i consolidar hàbits lectors 

Comunicació 

lingüística / 

Autonomia i 

 

 
19-22 
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per mitjà de textos adequats a l’edat. iniciativa personal  

Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig Tractament de la  

de la informació: recerca, elaboració i informació i  

presentació amb l’ajuda dels mitjans tradicionals competència digital 21-23-24 

i l’aplicació de les noves tecnologies.   

Utilitzar, amb una autonomia progressiva, els Tractament de la  

mitjans de comunicació social i les tecnologies informació i  

de la informació per a obtenir, interpretar i valorar competència digital / 21-23-24 

informacions de diversos tipus i opinions Autonomia i iniciativa  

diferents. personal / Aprendre  

 a  

 aprendre  

 

L’aportació de l’àrea de Valencià a la competència en el coneixement i la interacció      

amb el món físic es fa mitjançant l’ús de textos de temes relacionats amb l’ecologia, 

la geografia, la geologia, etc. Pel que fa a la competència matemàtica només podrà 

ser tractada de manera molt tangencial en algunes activitats en què siga necessari fer 

ús d’algun procediment matemàtic. 

 
Relació de les CB amb els blocs de continguts 
 
 
 

COMPETÈNCIA BLOCS DE CONTINGUTS 

 
Comunicació 
lingüística 

 Lectures 

 Lèxic 

 Tipus de 
textos 

 Gramàtica 

 Ortografia 

 Literatura 

 Dossier 

 Autoavaluació 

 
Aprendre 
aprendre 

 
a 

 Lectures 

 Lèxic 

 Tipus de 
textos 

 Gramàtica 

 Ortografia 

 Literatura 

 Dossier 

 Autoavaluació 

Consciència 
expressió 
cultural 

i  Lectures 
 Tipus 

textos 

 
de 

 Literatura  Dossier 

Socials 
cíviques 

i  Lectures  Literatura  Dossier 

Sentit d’iniciativa 
i esperit 
emprenedor 

 Lectures 

 Lèxic 

 Tipus 
textos 

 
 
de 

 Ortografia 

 Literatura 

 Dossier 

 Autoavaluació 

 
Digital 

 Lectures 

 Lèxic 
 Tipus 

textos 

 
 
de 

 Gramàtica 

 Ortografia 

 Literatura 

 Autoavaluació 
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13. CONTINGUTS. ESTRUCTURA I CLASSIFICACIÓ 

 
Els diferents objectius que marca el currículum es concreten en els continguts 

específics de cada curs. Els continguts són l’objecte del procés d’ensenyament- 

aprenentatge i es classifiquen en: 

 
a) Conceptuals. Coneixements explícits de l’àmbit lingüístic i literari. 

b) Procedimentals. Es refereixen a destreses per a la producció i interpretació del 

discurs, així com per a la reflexió sobre el funcionament de la llengua i per a la 

sistematització i aplicació dels coneixements gramaticals i literaris. 

c) Actitudinals. Actituds afavoridores de la normalització de l’ús del valencià, d’un 

comportament lingüístic no discriminador i de la interacció comunicativa satisfactòria. 

 
Els diferents continguts del currículum s’organitzen en els següents blocs: 
 

     BLOC 1: Comunicació 

     BLOC 2: Llengua i societat 

BLOC 3: Coneixement de la llengua 

BLOC 4: Educació literària 

     BLOC 5: Tècniques de treball 

 
L’eix del currículum són les habilitats i estratègies per a parlar i escoltar –incloent-hi la 

interacció, escriure i llegir– en àmbits significatius de l’activitat social. Aquests 

aprenentatges s’arrepleguen en tres dels blocs de continguts del currículum: 

Comunicació, Educació literària i Tècniques de treball. Relacionats amb els tres blocs 

anteriors, el bloc 2 i el 3 reuneixen els continguts que fan referència a la capacitat de 

l’alumnat per a observar el funcionament de la llengua i per a parlar-ne, als 

coneixements explícits sobre la llengua i les seues formes d’ús que es deriven de la 

diversitat geogràfica, social i d’estil, així com de les actituds adoptades pels usuaris de 

les llengües oficials. 

 
Els blocs de continguts exposen, d’una manera analítica, els components de l’educació 

lingüística i literària, i n’assenyalen els nivells assolibles en cada curs. 

 
13.1. Bloc 1. Comunicació 

– Elements de la comunicació. 

– Observació de diferències rellevants, contextuals i formals, entre comunicació oral i 

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

– Mediació per a assegurar l’èxit de la comunicació oral i escrita. Actuació com a 

intermediari entre els interlocutors que no poden comprendre’s de manera directa. 

– Tipologies textuals: exposició, narració, descripció, diàleg i conversa. 

 
1a. Habilitats lingüístiques. Escoltar, parlar i conversar 

– Comprensió de notícies d’actualitat pròximes als interessos de l’alumnat procedents 

dels mitjans de comunicació audiovisual. 

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

presentació de treballs i a les instruccions per a fer-los, a les exposicions orals breus i 

a l’obtenció d’informacions de documentals procedents dels mitjans de comunicació. 
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– Exposició d’informacions d’actualitat procedents dels mitjans de comunicació. 

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

l’experiència, presentada de manera seqüenciada i amb claredat, en què s’incloguen 

descripcions senzilles i també sentiments i valoracions respecte al que s’exposa, amb 

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

– Participació activa en situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic, 

especialment en la petició d’aclariments davant d’una instrucció, en les propostes 

sobre la manera d’organitzar les tasques, en la descripció de seqüències senzilles 

d’activitats realitzades, en l’intercanvi d’opinions i en l’exposició de conclusions. 

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

– Coneixement i ús de les estratègies i les normes per a l’intercanvi comunicatiu: 

escolta atenta, exposició clara, respecte del torn de paraula; participació fent 

aportacions, control de la impulsivitat, comentaris orals i judici personal respectuosos 

amb les sensacions, les experiències, les idees, les opinions i els coneixements dels 

altres, i atenció a les fórmules de cortesia. 

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

sentiments propis i per a regular la conducta d’un mateix. 

 

 

1b. Habilitats lingüístiques. Llegir. Comprensió de textos escrits 

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

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

– Comprensió de textos dels mitjans de comunicació, tenint en compte l’estructura del 

periòdic (seccions i gèneres) i els elements paratextuals, amb atenció especial a les 

notícies relacionades amb la vida quotidiana i amb la informació de fets. 

– Comprensió de textos de l’àmbit acadèmic, amb atenció especial als de caràcter 

expositiu i explicatiu; a les instruccions per a fer treballs; a la consulta, en diversos 

suports, de diccionaris, glossaris i altres fonts d’informació, com ara enciclopèdies i 

pàgines web educatives. 

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

que impliquen qualsevol tipus de discriminació, incloent-hi la manifestació de prejudicis 

lingüístics. 

 

 

1c. Habilitats lingüístiques. Escriure. Composició de textos escrits 

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

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

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

destinats a un suport imprés i digital. 

– Composició, en suport de paper i digital, de textos propis de l’àmbit acadèmic, 

especialment resums, exposicions senzilles, glossaris i conclusions sobre les tasques 

i els aprenentatges efectuats. 

– Interés per la composició escrita com a font d’informació i d’aprenentatge, com a 

forma de comunicar les experiències, les idees, les opinions i els coneixements propis, 

i com a forma de regular la conducta. 

 
13.2. Bloc 2. Llengua i societat 

– La variació lingüística. 

– Usos formals i informals de la llengua. 

– Els usos discriminatoris de la llengua. 
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– Consideració del valencià com a idioma propi de la Comunitat Valenciana, apte per 

a tot tipus d’usos funcionals i vehicle necessari de cultura. 

– Acceptació de la conveniència i la necessitat de dominar el valencià i el castellà a la 

Comunitat Valenciana. 

– Incorporació del valencià en tots els àmbits d’ús de la llengua i per a qualsevol funció 

comunicativa, en un procés de compromís personal en la recuperació cultural i la 

normalitat lingüística. 

– Realitat plurilingüe d’Espanya i d’Europa. Coneixement general de la diversitat 

lingüística i de la distribució geogràfica de les llengües d’Espanya i d’Europa. Valoració 

del plurilingüisme com a font d’enriquiment personal i col·lectiu. 

– Respecte pels sentiments, les experiències, les idees, les opinions i els coneixements 

expressats pels parlants d’altres llengües. 

– Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències lingüístiques, 

culturals, ètniques o de gènere. 

– Actitud de rebuig davant dels usos discriminadors de les llengües per raons de 

classe, lingüístiques, culturals, ètniques o de gènere; i davant d’estereotips i prejudicis 

sobre les varietats lingüístiques i sobre els seus parlants. 

– Consciència positiva de la diversitat lingüística i cultural existent en el context social 

i escolar, com a manifestació enriquidora a la qual s’aporta i de la qual es participa; 

condició necessària per a la integració adequada de les persones procedents d’altres 

països, societats i cultures. 

 

 
13.3. Bloc 3. Coneixement de la llengua 

3a. Fonètica i ortografia 

– Correspondència entre sons i grafies. L’alfabet i els dígrafs. Vocals obertes i 

tancades. 

– La síl·laba. Principals esquemes sil·làbics. Diftongs, triftongs i hiats. 

– Nocions bàsiques d’accentuació i puntuació. Ús de la dièresi. 

– Coneixement i ús reflexiu de les normes ortogràfiques, reconeixement del seu valor 

social i de la necessitat de cenyir-se a la norma lingüística en els escrits. 

3b. Norma culta de la llengua 

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

en distints àmbits socials. 

– Reconeixement de les principals normes fonètiques. 

– Qüestions morfològiques: l’article (l’apòstrof, les contraccions, l’article personal), el 

gènere i el nombre. 

– Lectura en veu alta: l’enunciat. Dicció, entonació, intensitat i pausa. 

– Lèxic: barbarismes i vulgarismes. 

3c. Gramàtica 

– Classes de paraules. El substantiu i l’adjectiu (característiques). El pronom 

(classificació). El determinant (classificació). El verb: la conjugació. L’adverbi. La 

preposició. La conjunció. La interjecció. 

– Estructura de l’oració simple. La concordança. 

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

significat, identificació del subjecte i dels complements del verb, i constatació de 

l’existència de complements necessaris o argumentals i dels no necessaris o 

circumstancials; comprensió d’una terminologia sintàctica bàsica: oració; subjecte, 
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verb i complements; subjecte i predicat; predicat nominal i predicat verbal. 

– Coneixement de les modalitats de l’oració i dels modes del verb com a formes 

d’expressar les intencions dels parlants. 

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

temporals, explicatius i d’ordre, i d’alguns mecanismes de referència interna, tant 

gramaticals (pronoms personals, possessius i demostratius) com lèxics (repeticions, 

sinònims i el·lipsis). 

– Reconeixement i ús coherent de les formes verbals en els textos, amb especial 

atenció als temps de pretèrit en la narració. La distinció entre el passat simple i el 

passat perifràstic. 

– Ús de procediments per a compondre els enunciats amb un estil cohesionat, 

especialment la inserció en l’oració d’expressions amb valor explicatiu, com l’aposició, 

l’adjectiu i l’oració de relatiu. 

– Distinció entre paraules flexives i no flexives; i reconeixement de les diferents 

categories gramaticals. 

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

possessius i terminacions verbals) en textos orals i escrits com cartes i normes. 

3d. Lèxic 

– Estructura de la paraula. 

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

Ús del guionet. 

 
13.4. Bloc 4. Educació literària 

– Desenvolupament de l’autonomia lectora i valoració de la literatura com a font de 

plaer i de coneixement del món i del patrimoni cultural valencià. 

– Lectura de diverses obres adequades a l’edat. 

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

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

– El llenguatge literari. Identificació dels recursos lingüístics propis dels textos de 

caràcter literari. 

– Lectura comentada, recitació de poemes i audició de poemes musicats de la nostra 

tradició, reconeixent els elements bàsics del ritme, la versificació i les figures 

semàntiques més rellevants. 

– Lectura comentada de relats breus, com ara mites i llegendes de diferents cultures, 

reconeixent els elements del relat literari i la seua funcionalitat. Lectura comentada de 

rondalles, tot reconeixent la funció i les característiques de les narracions orals. 

– Lectura comentada i dramatitzada d’obres teatrals breus, o de fragments, i 

reconeixement dels aspectes formals del text teatral. 

– Contacte, a través de la lectura, amb les autores i els autors de literatura juvenil i 

general més rellevants de la pròpia cultura i de la cultura universal, tant clàssica com 

moderna. 

– Foment de la lectura per mitjà del contacte amb autores i autors en visites al centre, 

la lectura de ressenyes i la participació en altres actuacions d’animació lectora 

(presentacions de llibres, sessions de llibrefòrum, etc.) per a consolidar l’hàbit lector, 

formar amb sentit crític les preferències personals en la selecció de llibres, i gust per 

compartir sentiments i emocions suscitats per l’experiència lectora. 
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13.5. Bloc 5. Tècniques de treball 

– Iniciació a l’ús del diccionari, les enciclopèdies, els correctors ortogràfics sobre textos 

en suport digital i altres obres de consulta. 

– Interpretació de les informacions lingüístiques que proporcionen els diccionaris 

escolars i les altres obres de consulta, especialment sobre classes de paraules, 

relacions semàntiques del lèxic (polisèmia, homonímia, sinonímia, antonímia...) i 

normativa. 

– Anàlisi: estratègies per a una lectura correcta i tècniques per a la presa d’anotacions. 

– Síntesi: pràctica en l’elaboració d’esquemes, resums, mapes conceptuals. 

– Utilització dirigida de la biblioteca del centre, de les biblioteques virtuals i, en general, 

de les tecnologies de la informació i la comunicació, com a font d’informació i de models 

per a la composició escrita. 

– Presentació de la informació. Tractament informàtic de textos (I). 

– Interés per la bona presentació dels textos escrits tant en suport de paper com digital, 

i respecte per les normes gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques (titulació, espais, 

marges, paràgrafs, etc. 

 
 

14. VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 2n CURS ESO 

El llibre de text emprat serà Valencià: Llengua i literatura 2. Projecte Valor. Editorial 

Bromera. Els continguts estan estructurats seguint el mateix esquema que hem detallat 

per a 1r d’ESO. 

 
Els continguts, criteris d’avaluació, competències clau i indicadors d’èxit fixats per al 

primer curs d’Educació Secundària Obligatòria s’han agrupat en les nou unitats 

didàctiques que detallem a continuació. 

 

Unitat 1 

 

BLOC 1: ESCOLTAR I PARLAR 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIE

S CLAU 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 
ACTIVITATS 

DE LA 

UNITAT 
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Gèneres dialogats de la 

comunicació oral. Diferències 

entre oralitat i escriptura. 

Participació en situacions de 

comunicació que 

desenvolupen les relacions 

socials en l’entorn acadèmic. 

Participació en 

reformulacions del missatge 

en contextos multilingües. 

Aplicació de les 

característiques del llenguatge 

conversacional, dels principis 

de cooperació, de les habilitats 

socials en les formes de 

tractament i respecte, 

especialment en situacions en 

què es mostra l’acord i el 

desacord i en aquelles que 

2n.VLL.BL1.1. 

Participar 

activament  i 

respectuosamen

t en col·loquis  i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives, 

expressant el 

desacord de 

manera 

assertiva, seguint

 les 

indicacions      del 

moderador          i 

exposant de 

manera clara i 

ordenada les 

conclusions, 

2n.VLL.BL1.1.1. 

Participa 

activament i 

respectuosament 

en col·loquis i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives. 

2n.VLL.BL1.1.2. 

Participa         en 

col·loquis i 

debats regulats 

expressant       el 

desacord de 

manera 

assertiva. 

2n.VLL.BL1.1.3. 

Participació 

activa amb 

respecte: 

31, 43, 44, 54, 

56, 74, 85, 

102 

Creativitat: 

4, 15, 30, 45, 

52, 53, 73, 98, 

103 
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propicien l’entrenament de 

l’assertivitat; en la identificació 

de problemes interpersonals, 

en la recerca de solucions, en 

l’anticipació de conseqüències 

i en la presa de decisions. 

Aplicació de tècniques 

d’escolta activa i ús del diàleg 

igualitari. 

Responsabilitat i eficàcia en 

la resolució de tasques. 

Aplicació i avaluació de les 

propietats textuals en els 

intercanvis de comunicació 

oral. 

Aplicació, anàlisi i avaluació 

dels elements d’expressió 

oral no verbals, corporals i 

paralingüístics: gesticulació, 

mirada, to, dicció, espai, etc. 

utilitzant el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

Participa         en 

col·loquis  i 

debats regulats 

seguint les 

indicacions del 

moderador         i 

exposant de 

manera clara i 

ordenada les 

conclusions. 

2n.VLL.BL1.1.4. 

Participa en 

col·loquis   i 

debats regulats 

utilitzant el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu  i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

 

   

Utilització del lèxic del nivell 

educatiu i d’un llenguatge no 

discriminatori. 

Valoració de la conversació 

com a ferramenta de les 

habilitats socials, de 

mediació, d’expressió de la 

creativitat i de respecte per 

les opinions 

dels altres. 

Creació del pensament de 

perspectiva. 

Foment de la solidaritat, la 

tolerància, el respecte i 

l’amabilitat. 

Coneixement d’estructures i 

tècniques d’aprenentatge 

cooperatiu. 

Assumpció de distints rols 
en 

2n.VLL.BL1.2. 2n.VLL.BL1.2.1. Rol 

15, 16, 17, 27, 

31, 36, 38, 44, 

54, 56, 74, 75, 

85, 86, 90, 95, 

96, 97 

equips de treball. Participar en Participa en 

 equips de treball equips de treball 

 per a assolir per a assolir 

 metes comunes, metes comunes, 

 assumint diversos assumint 

 rols amb eficàcia i diversos rols amb 

 responsabilitat; eficàcia i 

 donar suport a responsabilitat, 
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companys i 

companyes, 

demostrant 

empatia i 

reconeixent les 

seues 

aportacions,   i 

utilitzar el diàleg 

igualitari per  a 

resoldre 

conflictes i 

discrepàncies. 

CC

LI 

SIE

E 

CS

C 

amb l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL1.2.2. 

Participa  en 

equips de treball 

per a assolir 

metes comunes, 

donant suport a 

companys  i 

companyes, 

demostrant 

empatia   i 

reconeixent les 

seues 

aportacions, amb 

l’ajuda de guies. 

 

 2n.VLL.BL1.2.3. 

Participa  en 

equips de treball 

per a assolir 

metes comunes, 

utilitzant el diàleg 

igualitari per  a 

resoldre 

conflictes    i 

discrepàncies, 

amb l’ajuda de 

guies. 

Característiques dels textos 

orals instructius i expositius. 

Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les 

propietats textuals en l’anàlisi 

dels textos instructius i 

expositius. 

2n.VLL.BL1.3. 

Interpretar 

textos orals i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius   i 

expositius, 

propis de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i 

social, analitzant

   les 

2n.VLL.BL1.3.1. 

Interpreta textos 

orals i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius   i 

expositius, propis 

de l’àmbit 

personal, 

acadèmic   i 

social. 

2n.VLL.BL1.3.2. 

Escolta activa 

i 

memorització: 

Textos 1, 4, 8 

i 9 

4, 47, 54, 55, 

57, 86, 87 

Escolta activa, comprensió, 

interpretació i anàlisi de textos 

orals i audiovisuals instructius 

i expositius i els que generen 

els aprenentatges i projectes 

de treball. 

 

Anàlisi de la informació no 

verbal corporal i 

paralingüística. 
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Aplicació de les estratègies 

de comprensió oral de 

manera 

característiques 

formals i   de 

contingut  i els 

elements    no 

verbals, 

Interpreta textos 

orals i 

audiovisuals 
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conscient i reflexiva. 

Ús de tècniques de 

memorització i retenció de la 

informació: esquemes 

senzills, taules i resums. 

Ús de tècniques 

d’interpretació de lèxic nou 

amb l’ajuda d’imatges, pel 

context, etc. 

Utilització guiada de 

diccionaris i fonts d’informació 

en diferents suports. 

especialment la 

gestualitat, la 

dicció i el to, 

utilitzant,       amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al 

text i al propòsit 

de l’escolta. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

analitzant-ne les 

característiques 

formals i   de 

contingut  i els 

elements    no 

verbals, 

especialment   la 

gestualitat. 

2n.VLL.BL1.3.3. 

Interpreta textos 

orals i 

audiovisuals 

utilitzant,      amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al text 

i al propòsit de 

l’escolta. 

 

Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les 

propietats textuals en la 

producció oral de textos 

instructius i expositius. 

Producció de textos orals 

instructius i expositius. 

Anàlisi, aplicació i avaluació 

dels procediments lingüístics 

d’expressió oral de textos 

instructius i expositius, 

prestant atenció a les 

interferències lingüístiques. 

Anàlisi, aplicació i avaluació 

dels elements d’expressió 

oral no verbals, corporals i 

paralingüístics, especialment 

de la pronunciació i de la 

gesticulació, amb l’ajuda dels 

companys i companyes i del 

personal docent. 

2n.VLL.BL1.4. 

Produir 

oralment, amb el 

suport de les TIC 

i l’ajuda del 

professorat, 

textos breus de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i 

social, de temes 

relacionats amb 

el currículum, 

especialment  de 

tipologia  textual 

instructiva     

 i expositiva, 

utilitzant   les 

estratègies 

d’expressió oral 

i els elements no 

verbals 

adequats a la

 situació 

comunicativa i a 

l’objectiu proposat, 

aplicant- hi les 

propietats textuals 

i el lèxic adequat 

al nivell educatiu, 

 per   a 

2n.VLL.BL1.4.1. 

Produeix 

oralment, amb el 

suport de les TIC 

i l’ajuda   del 

personal docent, 

textos breus de 

l’àmbit personal, 

acadèmic    i 

social, de temes 

relacionats amb 

el  currículum, 

especialment de 

tipologia textual 

instructiva    i 

expositiva, per a 

practicar 

aprenentatges 

lingüístics    i 

estructurar el 

pensament. 

2n.VLL.BL1.4.2. 

Produeix 

oralment  textos 

breus  utilitzant, 

amb l’ajuda  de 

guies,    les 

estratègies 

Producció 

oral: 

13, 15, 31, 54, 

85 
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practicar 

aprenentatges 

lingüístics i 

estructurar el 

pensament. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

SIE

E 

d’expressió oral i 

els elements no 

verbals adequats 

a la situació 

comunicativa i a 

l’objectiu 

proposat. 

2n.VLL.BL1.4.3. 

Produeix 

oralment textos 

instructius   i 

expositius breus 

aplicant-hi  les 

propietats 

textuals. 

2n.VLL.BL1.4.4. 

Produeix 

oralment textos 

breus amb lèxic 

adequat al nivell 

educatiu. 
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BLOC 2: LLEGIR I ESCRIURE 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIE

S CLAU 

 

 
INDICADORS D’ÈXIT 

 

ACTIVITATS DE 

LA UNITAT 

Característiques 2n.VLL.BL2.1. 

Interpretar textos 

escrits en 

suports diversos,

      de 

l’àmbit  personal, 

acadèmic i 

social, de  

 tipologies 

diverses, a 

través de

 l’anàlisi   dels 

elements formals 

i de    contingut 

propis del  nivell 

educatiu, 

utilitzant les 

estratègies de 

comprensió 

lectora 

adequades al text 

i a l’objectiu de la 

lectura, per a 

construir     

  el 

significat  global 

del text i com a 

suport a  les 

tasques 

d’aprenentatge. 

CC

LI 

CS

C 

CA

A 

2n.VLL.BL2.1.1. 

Interpreta  textos 

escrits en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic i 

social, de tipologies 

diverses, 

especialment 

instructius, de manera 

autònoma,   i 

expositius, amb 

supervisió, per a 

construir el significat 

global del text i com a 

suport a les tasques 

d’aprenentatge. 

2n.VLL.BL2.1.2. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius a través de 

l’anàlisi dels elements 

formals i de contingut 

propis del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.1.3. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius utilitzant 

les estratègies de 

comprensió lectora 

adequades al text i a 

l’objectiu de la lectura. 

Característiques 

dels textos, 

comprensió 

lectora: 

Text 1 al 9, 17, 

27, 28, 29, 36, 37, 

38, 39, 42, 48, 49, 

55, 58, 59, 60, 

61,62, 63, 64, 65, 

66, 67, 75, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 

91, 93, 94, 96, 97, 

100, 

autoavaluació 

Solucions de 

dubtes, 

diccionari: 12, 41, 

68, 70, 71, 84, 92, 

99 

Resum: 11, 14, 

17, 20, 36, 75, 76 

bàsiques dels textos 

instructius i 

expositius. 

Aplicació dels 

coneixements sobre 

les característiques 

bàsiques dels textos 

instructius i 
expositius 

a la comprensió, 

interpretació i anàlisi 

d’aquests. 

Lectura, comprensió, 

interpretació i anàlisi 

de textos escrits 

narratius, 
descriptius, 

instructius, 

expositius, 

argumentatius. 

Ús i aplicació 

d’estratègies de 

comprensió́ lectora, 

especialment en 

textos expositius i 

instructius. 

Producció de textos 2n.VLL.BL2.2. 2n.VLL.BL2.2.1. Producció de 

escrits narratius, Planificar i Aplica les estratègies textos, ordenació, 

descriptius, escriure, amb de planificació en el investigació amb 

instructius, adequació, procés d’escriptura de TIC: 
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expositius, 

argumentatius, amb 

adequació, 

coherència, 

cohesió, 

correcció 

ortogràfica, 

textos diversos, en 

especial instructius, 

de manera autònoma, 

15, 30, 36, 45, 52, 

53, 56, 72, 73, 76, 

95, 98, 103 
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coherència, cohesió i 

correcció, d’acord 

amb les 

característiques 

pròpies dels 

gèneres. 

Creació de textos 

escrits de caràcter 

instructiu o expositiu, 

individuals  i 

col·lectius, a partir de 

propostes que 

promoguen   la 

creativitat i el gaudi 

personal, usant 

recursos lingüístics, 

recursos  del 

llenguatge no verbal i 

utilitzant eines 

digitals d’edició i 

presentació amb 

ajuda de guies. 

Aplicació del 

coneixement sobre 

les propietats 

textuals en 

l’escriptura de textos 

instructius i 

expositius. 

Ús d’estratègies de 

planificació com  a 

part del  procés 

d’escriptura, 

especialment  

 en textos 

 instructius   i 

expositius. 

Anàlisi del públic 

destinatari i adaptació 

de la comunicació en 

funció d’aquest. 

Ús d’estratègies de 

textualització o 

escriptura, com a part 

del procés de 

producció escrita, de 

forma reflexiva i 

dialogada. 

Ús de processadors de 

textos en l’escriptura. 

gramatical i 

lèxica del nivell 

educatiu, textos 

en suports 

diversos,   

 de l’àmbit

 personal, 

acadèmic i 

social, de 

 diverses 

tipologies 

aplicant les 

estratègies del 

procés 

d’escriptura, fent 

servir    un 

llenguatge no 

discriminatori. 

CC

LI 

CA

A 

SIE

E 

CS

C 

i expositius, amb 

supervisió. 

2n.VLL.BL2.2.2. 

Escriu,   amb 

adequació, 

coherència, cohesió, 

pròpies del nivell 

educatiu, textos, en 

suports diversos. 

2n.VLL.BL2.2.3. 

Escriu, amb correcció 

ortogràfica i 

gramatical pròpies del 

nivell educatiu, textos, 

en suports diversos. 

2n.VLL.BL2.2.4. 

Escriu, amb correcció 

lèxica pròpia del nivell 

educatiu, textos, en 

suports diversos. 

2n.VLL.BL2.2.5. 

Escriu textos 

instructius i expositius 

fent servir un 

llenguatge no 

discriminatori. 
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Selecció raonada 

dels textos produïts 

que s’inclouen en el 

dossier. 

Reflexió sobre   la 

importància    de 

l’escriptura   en

   el 

desenvolupament 

personal,  com    a 

organitzador  

 del 

pensament i 

instrument per a 

l’enriquiment del 

vocabulari. 

   

Avaluació de les 

produccions pròpies o 

alienes com a part del 

procés  d’escriptura, 

amb la col·laboració 

dels companys  i 

companyes, 

comparant el resultat 

amb el pla original, 

jutjant si el text respon a

   l’objectiu 

d’escriptura i 

analitzant l’adequació, 

coherència i cohesió, 

amb la finalitat de 

millorar els textos. 

Revisió de 

produccions pròpies i 

alienes, identificant i 

corregint els errors 

ortogràfics, 

gramaticals i lèxics, 

d’acord amb  les 

normes de correcció 

determinades per al 

nivell educatiu. 

Reescriptura total o 

parcial dels textos 

escrits, corregint els 

errors en l’adequació, 

coherència, cohesió i 

correcció detectats en 

2n.VLL.BL2.3. 

Avaluar, amb la 

col·laboració  de 

companys    i 

companyes, els 

textos  escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

procés 

d’escriptura, 

identificant  els 

errors 

d’adequació, 

coherència, 

cohesió i 

correcció del 

nivell educatiu, 

resolent  

 els dubtes 

de manera 

reflexiva    

 i 

dialogada, amb 

l’ajuda  de 

diccionaris 

impresos o 

digitals i altres 

fonts de consulta. 

CC

LI 

CA

A 

2n.VLL.BL2.3.1. 

Avalua, amb  la 

col·laboració de 

companys i 

companyes,  els 

textos escrits propis o 

aliens, com a part del 

procés de revisió de 

l’escriptura, 

identificant errors 

d’adequació, 

coherència i cohesió 

del nivell educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.2. 

Avalua,  amb   la 

col·laboració dels 

companys, els textos 

escrits propis o aliens, 

com a part del procés 

de revisió  de 

l’escriptura, 

identificant els errors 

de correcció del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.3. En el 

procés de revisió de 

textos escrits resol els 

dubtes, amb la 

col·laboració       dels 

companys,  de 

manera reflexiva i 

dialogada, amb 

l’ajuda de diccionaris 

Avaluació: 

15, 33, 46, 54, 88, 

autoavaluació 
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el procés d’avaluació 

i revisió. 

Ús de fonts de 

consulta impreses i 

digitals com a suport 

per a la revisió 

ortogràfica, 

gramatical 

i lèxica. 

 
impresos o digitals i 

altres fonts de 

consulta. 

 

Ús de tècniques de 

selecció, 

organització i revisió 

del lèxic nou. 

 

Ús de tècniques de 

síntesi de la 

informació. 

2n.VLL.BL2.4. 

Sintetitzar  

 textos 

orals i  escrits 

instructius   

 i 

expositius, 

utilitzant 

esquemes, 

taules i  resums; 

seleccionant les 

informacions 

essencials; 

generalitzant 

informacions 

relacionades,     

 i elaborant 

un text coherent   

    i 

cohesionat que 

no reproduïsca 

literalment parts 

del text original, 

per a usar   la 

informació   en 

l’aprenentatge    o 

en la realització 

de projectes   

 de treball. 

2n.VLL.BL2.4.1. 

Sintetitza, utilitzant 

els procediments de 

síntesi adequada al 

nivell educatiu i a la 

tipologia   textual, 

seleccionant     les 

informacions 

essencials, 

generalitzant 

informacions 

relacionades,    textos 

orals i   escrits 

instructius i 

expositius, per a usar 

la informació en 

l’aprenentatge o en la 

realització de 

projectes de treball. 

2n.VLL.BL2.4.2. 

Elabora un text 

instructiu o expositiu 

coherent i cohesionat 

que no reprodueix 

literalment parts del 

text original. 

Sintetització: 

11, 14, 17, 20, 36, 

75, 76 

 CCLI   

 CAA   
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Planificació i 

realització, amb 

l’ajuda del 

professorat, de 

projectes de treball 

individuals i en 

equip, 

2n.VLL.BL2.5. 

Realitzar amb 

creativitat 

tasques o 

projectes de 

treball individuals 

o col·lectius, 

amb 

2n.VLL.BL2.5.1. 

Realitza, amb 

creativitat i l’ajuda del 

professorat, projectes 

de treball de caràcter 

instructiu o expositiu, 

Tasques 

creativitat, 

reflexió 

dialogada: 

15, 16 

Biblioteques 

amb 
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sobre temes del 

currículum, amb 

especial interés per 

les obres literàries, o 

temes socials, 

científics i culturals 

motivadors per a 

l’alumnat, seguint les 

fases del procés. 

Actuació eficaç en 

equips de treball. 

Recerca, localització 

i extracció 

d’informació en 

diferents tipus de 

textos i fonts 

documentals i no 

documentals, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes, 

esmentant les fonts 

d’informació. 

Utilització de 

diferents tipus de 

biblioteques per a 

obtindre informació. 

Utilització, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes, de les 

TIC en totes les 

fases del procés 

d’elaboració d’un 

projecte. 

Reflexió, a través de 

qüestionaris   o 

l’escriptura d’un diari, 

sobre el procés 

d’aprenentatge i els 

coneixements de 

qualsevol tipus 

adquirits durant la 

realització  d’un 

projecte de treball. 

Utilització del 

pensament com un 

mitjà i un fi, per a la 

l’ajuda del 

professorat, 

sobre temes 

motivadors per a 

l’alumnat, seguint 

les fases del 

procés d’un 

projecte de 

treball, per a 

obtindre un 

producte        final 

original   

 de caràcter 

instructiu o 

expositiu on se 

citen les fonts 

d’informació, 

adoptant un punt 

de vista crític i 

creatiu, fent una 

previsió   de 

recursos i temps 

ajustada  als 

objectius 

proposats; 

adaptar-ho    a 

canvis i 

imprevistos, 

transformant les 

dificultats  en 

possibilitats; 

avaluar amb 

ajuda de guies el 

procés i el 

producte final, i 

comunicar 

personalment els 

resultats 

obtinguts. 

CC

LI 

SIE

E 

CA

A 

individuals i en equips 

cooperatius, sobre 

temes diversos, 

seguint les fases del 

procés d’elaboració. 

2n.VLL.BL2.5.2. Cita 

de manera 

convencional les fonts 

d’informació que 

utilitza en projectes 

de treball. 

2n.VLL.BL2.5.3. Fa, 

amb l’ajuda de guies, 

una previsió de 

recursos i temps 

ajustada als objectius 

proposats, i l’adapta a 

canvis i imprevistos, 

transformant         les 

dificultats en 

possibilitats. 

2n.VLL.BL2.5.4. 

Avalua, amb ajuda de 

guies i de companys i 

companyes, el procés 

i el producte final. 

2n.VLL.BL2.5.5. 

Comunica 

personalment, amb 

l’ajuda de guies, els 

resultats obtinguts. 

101 
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reflexió sobre la 

importància de la 

lectura i l’escriptura 

com a mitjans 

d’aprenentatge per a 

ampliar els 

coneixements des 

d’un punt de vista 

crític i creatiu. 

   

Construcció d’un 

producte o meta 

col·lectiu compartint 

informació i 

recursos. 

Realització, formatat 

senzill i impressió de 

documents de text. 

Ús d’eines digitals de 

recerca en pàgines 

web especialitzades, 

diccionaris i 

enciclopèdies en 

línia, bases de dades 

especialitzades, etc., 

i eines de 

visualització. 

Emmagatzematge 

de la informació 

digital. 

Valoració dels 

aspectes positius de 

les TIC per a la 

recerca i el contrast 

d’informació. 

Disseny de 

presentacion

s multimèdia. 

Ús de les eines més 

comunes de les TIC 

per a col·laborar i 

comunicar-se amb la 

resta del grup amb la 

finalitat de planificar 

el treball, aportar 

idees constructives 

pròpies, comprendre 

les idees alienes, etc. 

Utilització del correu 

electrònic i mòduls 

2n.VLL.BL2.6. 

Realitzar 

projectes  de 

treball individuals 

i en equips 

cooperatius, 

sobre temes del 

currículum o 

sobre temes

 socials, 

científics    i 

culturals, del 

nivell educatiu, 

buscant i

 seleccionant 

informació  

 en mitjans 

digitals de 

manera 

contrastada; 

crear continguts 

 per mitjà 

d’aplicacions 

informàtiques 

d’escriptori,   i 

col·laborar i 

comunicar- se 

amb altres filtrant 

i compartint 

informació  i 

continguts 

digitals de 

manera segura i 

responsable. 

CD 

SIE

E 

CA

A 

2n.VLL.BL2.6.1. 

Realitza projectes de 

treball buscant   i 

seleccionant 

informació en mitjans 

digitals, enregistrant- 

la en  paper de 

manera acurada  o 

emmagatzemant-la 

digitalment en 

dispositius informàtics 

i serveis de la xarxa, 

amb l’ajuda de guies. 

2n.VLL.BL2.6.2. 

Col·labora i es 

comunica per a 

construir un producte 

o tasca col·lectiva, 

compartint informació i 

continguts digitals, i 

fent servir les eines 

de comunicació TIC i 

entorns virtuals 

d’aprenentatge, amb 

l’ajuda de guies. 

2n.VLL.BL2.6.3. 

Realitza projectes de 

treball, amb l’ajuda de 

guies,  creant 

continguts digitals per 

mitjà d’aplicacions 

informàtiques 

d’escriptori aplicant-hi 

els diversos tipus de 

llicències. 

2n.VLL.BL2.6.4. 

Aplica bones 

maneres de conducta 

Projecte amb TIC 

45 
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cooperatius en 

entorns personals 

d’aprenentatge com 

ara blogs, fòrums, 

wikis, etc. 

Adquisició d’hàbits i 

conductes per a la 

comunicació i la 

protecció de 

l’individu i per a 

protegir els altres de 

les males pràctiques 

com el 

ciberassetjament. 

 
en la comunicació en 

entorns virtuals, i 

prevé, denuncia i 

protegeix uns altres 

companys i 

companyes de males 

pràctiques com el 

ciberassetjament, 

amb l’ajuda de guies. 

 

Coneixement i ús 

de drets d’autor i 

llicències de 

publicació. 

 

Autoconeixement. 

Valoració  de 

fortaleses i febleses. 

Autoregulació 

d’emocions, control 

de l’ansietat  i 

incertesa i capacitat 

d’automotivació. 

2n.VLL.BL2.7. 

Realitzar, amb 

ajuda de guies, de 

manera       eficaç 

tasques o 

projectes; tindre 

iniciativa per a 

emprendre i 

proposar accions, 

sent conscient de 

les seues 

fortaleses    i 

febleses; mostrar 

curiositat i interés 

durant el   seu 

desenvolupament, i

 actuar  amb 

flexibilitat buscant 

amb  suport 

solucions 

alternatives. 

SIEE 

2n.VLL.BL2.7.1. Té 

iniciativa per a proposar i 

emprendre accions que 

contribuïsquen a 

realitzar, amb ajuda de 

guies, de manera eficaç 

tasques o projectes 

individuals o col·lectius. 

2n.VLL.BL2.7.2. 

Reconeix, amb ajuda de 

guies, les seues 

fortaleses i les utilitza 

adequadament, i 

identifica les seues 

febleses, esforçant-se 

per superar-les. 

2n.VLL.BL2.7.3. 

Manté, amb ajuda de 

guies, la curiositat i 

l’interés durant tot el 

procés de realització de 

tasques o projectes. 

2n.VLL.BL2.7.4. 

Actua amb flexibilitat 

davant d’obstacles i 

dificultats, buscant 

solucions amb ajuda de 

guies 

Reflexió, 

autoconeixement: 

17, 34, 35, 89, 90, 

autoavaluació 

Superació d’obstacles 

  i 

fracassos. Mostrar 

iniciativa,  idees 

innovadores, 

perseverança   i 

flexibilitat. 

 

Valoració de l’error 

com a oportunitat. 

 

Utilització del 

pensament alternatiu. 

 

Desenvolupament del 

sentit crític. 
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BLOC 3: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 

CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACI

Ó 

I COMPETÈNCIES 

 

INDICADORS D’ÈXIT 

ACTIVITATS 

DE LA 

UNITAT 

Anàlisi de la 

cohesió textual. 

Aproximació de 

l’adequació textual. 

2n.VLL.BL3.6. 

Reconéixer els 

elements       de       la 

comunicació que 

intervenen en textos 

instructius i expositius, 

i justificar si aquests 

compleixen  les 

propietats textuals, 

atenent els elements 

de la coherència i 

cohesió, propis del 

nivell educatiu, per a, 

després d’un procés 

de reflexió, fer un ús 

adequat de la llengua. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL3.6.1. 

Reconeix els elements 

de la comunicació que 

intervenen en textos 

instructius i expositius 

2n.VLL.BL3.6.2. 

Justifica si els textos 

compleixen les 

propietats textuals 

pròpies del nivell 

educatiu, atenent 

sobretot els elements 

de la coherència i 

cohesió, per a, 

després d’un procés 

de reflexió, fer un ús 

adequat de la llengua. 

15, 41 
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BLOC 4: EDUCACIÓ LITERÀRIA 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIE

S CLAU 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 
ACTIVITATS 

DE LA 

UNITAT 

Aproximació al coneixement 

d’altres mons a partir de la 

lectura. 

Utilització, de manera 

progressivament autònoma i 

responsable, de diferents tipus 

de biblioteques. 

2n.VLL.BL4.1. 

Realitzar 

lectures d’obres 

literàries 

pròximes als 

seus gustos, 

triades lliurement 

o a proposta         

del 

professorat,  

 en 

silenci, en  veu 

alta o participant 

en 

dramatitzacions 

de  textos 

adequats al 

nivell educatiu, 

aplicant-hi, de 

manera guiada, 

tècniques 

expressives  i 

teatrals. 

CC

LI 

SIE

E 

CE

C 

2n.VLL.BL4.1.1. 

Realitza 

lectures d’obres 

literàries 

pròximes als 

seus gustos, 

triades 

lliurement o a 

proposta  del 

professorat, en 

silenci, en veu 

alta   o 

participant en 

dramatitzacions 

i improvisacions 

de textos 

adequats   al 

nivell educatiu, 

aplicant-hi, de 

manera guiada, 

tècniques 

expressives   i 

teatrals. 

Lectura 

guiada: 

Text 1 al text 

9 

101, 102 

Coneixement i respecte de les 

normes de funcionament, 

consulta guiada de catàlegs 

digitals i en línia. 

 

Lectura guiada i comprensió de 

textos i obres literàries, 

concordes amb el nivell, com a 

base per a la formació de la 

personalitat literària i el gaudi 

personal. 

 

Selecció de lectures de manera 

autònoma o a proposta del 

professor, de la biblioteca o 

d’altres àmbits. 

 

Pràctica de diversos tipus de 

lectura de textos literaris com a 

font de gaudi i informació i com 

un mitjà d’aprenentatge i 

enriquiment personal. 

 

Dramatització de textos 

literaris adaptats i adequats al 

nivell 

educatiu. 

 

Anàlisi de les característiques 

expressives dels textos teatrals, 

relacionant-los amb el cine, la 

ràdio i la televisió. 

 

Aplicació de tècniques teatrals i 

de lectura expressiva en veu 

alta i en dramatitzacions. 

 

Connexió entre la literatura i la 

resta d’arts relacionant obres, 

personatges i temes universals. 

2n.VLL.BL4.3. 

Exposar, 

 en 

suports diversos, 

2n.VLL.BL4.3.1. 

Exposa, en 

suports 

Connexions 

entre 

literatura i 
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Pervivència i evolució de 

personatges tipus, temes i 

formes a partir de la comparació 

d’obres de tota la història de la 

cultura. 

Interpretació del sentiment 

humà implícit en les obres 

comparades. 

orals i escrits, 

amb la supervisió 

del professorat,

 les 

conclusions 

crítiques  i 

raonades sobre 

les connexions 

entre la 

literatura, les arts 

i la ciència, 

analitzant   i 

comparant 

obres, 

personatges, 

temes  i tòpics 

universals  en 

creacions de 

diferent 

naturalesa. 

CC

LI 

CA

A 

SIE

E 

CE

C 

diversos, orals i 

escrits, amb la 

supervisió del 

professorat, les 

conclusions 

crítiques   i 

raonades sobre 

les connexions 

entre  la 

literatura, les 

arts i la ciència, 

analitzant   i 

comparant 

obres, 

personatges, 

temes i tòpics 

universals  en 

creacions de 

diferent 

naturalesa. 

arts: 

50 
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Introducció a la literatura a partir 

dels textos d’autoria masculina i 

femenina. 

Tractament evolutiu de temes i 

tòpics en una selecció de textos 

significatius. 

Reconeixement de les 

característiques pròpies dels 

gèneres literaris a partir d’una 

selecció de textos en prosa i en 

vers. 

La narració en prosa i en vers. 

Elements de les narracions. 

La lírica i els recursos mètrics en 

vers. 

Anàlisi senzilla de textos: 

localització guiada del text en el 

seu context social, cultural, 

històric i literari; contingut de 

l’obra o text; figures retòriques. 

2n.VLL.BL4.4. 

Analitzar, amb la 

supervisió del 

professorat, 

 un 

corpus de textos 

literaris, 

seleccionats  al 

voltant d’un 

tema o tòpic 

comú, com a

 forma 

d’aproximació a 

la literatura, 

identificant els 

trets  essencials 

de l’època i les 

característiques 

del gènere,   i 

realitzant  un 

comentari de 

forma i contingut 

per a expressar 

raonadament les 

conclusions 

extretes, 

mitjançant  la 

formulació de 

2n.VLL.BL4.4.1. 

Analitza, amb la 

supervisió   del 

professorat, un 

corpus      de 

textos  literaris, 

seleccionats al 

voltant    d’un 

tema o tòpic 

comú,  com   a 

forma 

d’aproximació a 

la literatura. 

2n.VLL.BL4.4.2. 

Identifica, amb la 

supervisió del 

professorat, els 

trets essencials 

de l’època i les 

característiques 

del gènere dels 

textos analitzats. 

2n.VLL.BL4.4.3. 

Realitza, amb la 

supervisió del 

Anàlisi 

textual: 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

18, 19, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26 
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judicis 

personals. CCLI 

CE

C 

CA

A 

SIE

E 

professorat, un 

comentari de 

forma i contingut 

per a expressar 

raonadament 

les conclusions 

extretes de 

l’anàlisi de 

textos literaris, 

mitjançant      la 

formulació de 

judicis 

personals. 

 

 
 
 

Unitat 2 
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BLOC 1: ESCOLTAR I PARLAR 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERI
S 
AVALUA
CIÓ 
I
 COMPETÈNC
IES CLAU 

 

INDICAD
ORS 
D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Gèneres dialogats de la 
comunicació oral, 
formals i espontanis. 

Estudi, anàlisi i 
dramatització del debat. 

Participació en 
situacions de 
comunicació
 qu
e desenvolupen les 
relacions socials en 
l’entorn acadèmic. 

Participació en 
reformulacions del 
missatge en contextos 
multilingües. 

Aplicació de les 
característiques
 del llenguatge 
conversacional, dels 
 principis 
 de cooperació, de 
les habilitats socials en 
les formes de tractament 
i respecte, en la 
identificació de 
problemes 
interpersonals, en la 
busca de
 solucions, 
 en 
l’anticipació
 d
e conseqüències i en la 
presa de decisions. 

Aplicació de tècniques 
d’escolta activa i ús del 
diàleg igualitari. 

Responsabilitat i eficàcia 
en la resolució de 

2n.VLL.BL1.1. 
Participar 
activament  i 
respectuosame
nt encol·loquis  i 
debats
 regulats per 
 a
 prendre 
decisions 
col·lectives, 
expressant
 el 
desacord de 
manera 
assertiva, 
seguint
 le
s 

indicacions       

del 
moderador i 
exposant  
 de 
manera clara  i 
ordenada  
 les 
conclusions, 
utilitzant el lèxic 
adequat al 
nivell educatiu 
 i les 
estratègies 
d’interacció 

oral. CCLI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL1.1.1. 
Participa 
activament i 
respectuosamen
t en col·loquis i 
debats regulats 
per a prendre 
decisions 
col·lectives. 

2n.VLL.BL1.1.2. 
Participa
 e
n col·loquis i 
debats regulats 
expressant el 
desacord de 
manera 
assertiva. 

2n.VLL.BL1.1.3. 
Participa
 e
n col·loquis i 
debats regulats 
seguint les 
indicacions         
del 
moderador i 
exposant de 
manera clara i 
ordenada
 le
s conclusions. 

2n.VLL.BL1.1.4. 
Participa
 e
n col·loquis i 
debats regulats 
utilitzant el lèxic 
adequat al nivell 
educatiu i les 
estratègies 

Creativitat 

15, 26, 
autoavaluaci
ó 5 
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tasques. 

Aplicació i avaluació de 
les propietats textuals en 
els intercanvis de 
comunicació oral. 

Aplicació, anàlisi i 
avaluació dels elements 
d’expressió 

d’interacció oral. 
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oral no verbals, 
corporals i 
paralingüístics. 

Utilització del lèxic del 
nivell educatiu i d’un 
llenguatge no 
discriminatori. 

Valoració de la conversa 
com a ferramenta de les 
habilitats socials, de 
mediació, d’expressió de 
la creativitat i de 
respecte per les opinions 
dels altres. 

Creació del pensament 
de perspectiva. 

Foment de la solidaritat, 
la tolerància, el respecte 
i l’amabilitat. 

Coneixement 
d’estructures i tècniques 
d’aprenentatge 
cooperatiu. 
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Assumpció de distints 
rols en equips de treball. 

2n.VLL.BL1.2. 
Participar
 en equips 
de treball per a 
assolir metes 
comunes, 
assumint 
diversos rols 
amb eficàcia i 
responsabilitat; 
donar suport 
 a 
companys   i 
companyes, 
demostrant 
empatia   
 i 
reconeixent les 
seues 
aportacions, i 
utilitzar el diàleg 
igualitari per a 
resoldre 
conflictes i 
discrepàncies. 

C

CL

I 

SI

EE 

C

S

C 

2n.VLL.BL1.2.1. 
Participa en 
equips de treball 
per a assolir
 mete
s comunes, 
assumint diversos 
rols amb eficàcia 
 i 
responsabilitat, 
amb l’ajuda
 de guies. 

2n.VLL.BL1.2.2. 
Participa en 
equips de 
 treball per 
 a assolir  
 metes 
comunes,
 donant suport a 
companys i 
companyes, 
demostrant 
empatia i
 reconeixent
 les seues
 aportacions, 
amb l’ajuda de 
guies. 

2n.VLL.BL1.2.3. 
Participa en 
equips de treball 
per a assolir
 mete
s comunes, 
utilitzant el diàleg 
igualitari per a 
resoldre conflictes 
 i 
discrepàncies, 
amb l’ajuda de 
guies. 

Rol 

1, 15, 27, 
37, 
44, 51 
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Característiques dels 
textos orals instructius i 
expositius. 

Aplicació dels 
coneixements de la 
tipologia i de les 
propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos 
instructius i expositius. 

Escolta activa, 
comprensió, 
interpretació i anàlisi de 
textos orals i 
audiovisuals instructius i 
expositius i els que
 generen
 els 
aprenentatges i 
projectes de treball. 

Anàlisi de la informació 
no verbal corporal i 
paralingüística. 

Aplicació de les 
estratègies de 
comprensió oral de 
manera conscient i 
reflexiva. 

Ús de tècniques de 
memorització i retenció 
de la informació: 
esquemes senzills, 
taules i resums. 

Ús de
 tècniques 
d’interpretació de lèxic 
nou amb l’ajuda 
d’imatges, pel context, 
etc. 

Utilització guiada de 
diccionaris i fonts 
d’informació en diferents 
suports. 

2n.VLL.BL1.3. 
Interpretar 
textos orals i 
audiovisuals de 
 gèneres, 
tipologies      
 i registres 
diferents, 
especialment 
instructius     
 i 
expositius, 
propis de  
 l’àmbit 
personal, 
acadèmic i 
social, analitzant
     les 
característiques 
formals   i  
 de 
contingut   i 
 els 
elements    
 no 
verbals, 
especialment  
 la 
gestualitat,    
 la dicció i 
 el  to, 
utilitzant,   
 amb 
ajuda, les 
estratègies de 
comprensió oral 
adequades al 
text i al propòsit 
de l’escolta. 

C

CL

I 

C

AA 

C

S

C 

2n.VLL.BL1.3.1. 
Interpreta  
 textos 
orals i 
audiovisuals de
 gènere
s, tipologies 
   i 
registres 
diferents, 
especialment 
instructius   
 i 
expositius,  
 propis 
de  l’àmbit 
personal, 
acadèmic i 
social. 

2n.VLL.BL1.3.2. 
Interpreta  
 textos 
orals i 
audiovisuals 
analitzant   
 les 
característiques 
formals i   de 
contingut  i
 els 
elements    no 
verbals, 
especialment 
 la 
gestualitat. 

2n.VLL.BL1.3.3. 
Interpreta textos 
orals i 
audiovisuals 
utilitzant,         
amb 

ajuda, les 
estratègies
 d
e comprensió 
oral adequades 
al text i al 
propòsit de 
l’escolta. 

Escolta 
activa i 
memoritzaci
ó: 38, 42, 48, 
49, 
52 
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BLOC 2: LLEGIR I ESCRIURE 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACI

Ó 

I COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Característiques 

bàsiques dels textos 

instructius i 

expositius: funció

 comunicativa, 

estructura, marques 

lingüístiques, 

recursos verbals i no 

verbals, gèneres. 

Aplicació dels 

coneixements sobre 

les característiques 

bàsiques dels textos 

instructius i 

expositius a la 

comprensió, 

interpretació i anàlisi 

d’aquests. 

Lectura, comprensió, 

interpretació i anàlisi 

de textos escrits 

narratius, descriptius, 

instructius, 

expositius, 

argumentatius. 

Ús i aplicació 

d’estratègies de 

comprensió́ lectora, 

especialment en 

textos expositius i 

instructius. 

2n.VLL.BL2.1. 

Interpretar textos 

escrits en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic 

i social, de tipologies 

diverses, a través 

de l’anàlisi  dels 

elements formals i 

de contingut propis 

del nivell educatiu, 

utilitzant   les 

estratègies de 

comprensió lectora 

adequades al text i a 

l’objectiu de la 

lectura, per a 

construir el significat 

global del text i com 

a suport a les 

tasques 

d’aprenentatge. 

CC

LI 

CS

C 

CA

A 

2n.VLL.BL2.1.1. 

Interpreta  textos 

escrits en suports 

diversos,    de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

de  tipologies 

diverses, 

especialment 

instructius,   de 

manera autònoma, 

i expositius, amb 

supervisió, per a 

construir     el 

significat global del 

text i com a suport 

a les  tasques 

d’aprenentatge. 

2n.VLL.BL2.1.2. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius a través 

de l’anàlisi dels 

elements formals i 

de contingut propis 

del nivell educatiu. 

2n.VLL.BL2.1.3. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius utilitzant 

les estratègies de 

comprensió 

lectora adequades 

al text i a l’objectiu 

de la lectura. 

Interpretació de 

textos com a 

suport de les 

tasques: 

10, 12, 25, 30, 37, 

44, 47, 50 

Producció de textos 2n.VLL.BL2.2. 2n.VLL.BL2.2.1. Correcció 

escrits narratius, Planificar i escriure, Aplica les ortogràfica i 

instructius, expositius, amb adequació, estratègies de gramatical: 

argumentatius, amb coherència, 
cohesió, 

planificació en el 2, 3, 9, 14, 15, 18, 

adequació, correcció 
ortogràfica, 

procés 21, 22, 26, 
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coherència, cohesió i 

correcció, d’acord 

amb les 

característiques 

pròpies dels 

gèneres. 

Creació de textos 

escrits de caràcter 

instructiu o expositiu, 

individuals i 

col·lectius, a partir de 

propostes que 

promoguen   la 

creativitat i el gaudi 

personal, usant 

recursos lingüístics, 

recursos  del 

llenguatge no verbal i 

utilitzant ferramentes 

digitals d’edició i 

presentació amb 

ajuda de guies. 

Aplicació del 

coneixement sobre 

les propietats textuals 

en l’escriptura de 

textos instructius i 

expositius. 

Ús d’estratègies de 

planificació com a 

part del procés 

d’escriptura, 

especialment   en 

textos instructius  i 

expositius: analitzar 

la situació 

comunicativa; activar 

coneixements previs; 

 generar 

informacions; 

ordenar la

 informació  en 

paràgrafs  amb 

esquemes, taules, 

etc. 

Anàlisi del públic 

destinatari i 

adaptació de la 

comunicació en 

funció d’este. Ús 

gramatical i lèxica 

del nivell educatiu, 

textos en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic 

i social, de diverses 

tipologies aplicant 

les estratègies del 

procés d’escriptura, 

fent servir un 

llenguatge no 

discriminatori. 

CC

LI 

CA

A 

SIE

E 

CS

C 

d’escriptura de 

textos diversos, en 

especial 

instructius, de 

manera autònoma, 

i expositius, amb 

supervisió. 

2n.VLL.BL2.2.2. 

Escriu,   amb 

adequació, 

coherència, 

cohesió,  pròpies 

del nivell educatiu, 

textos, en suports 

diversos,    de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

instructius,   de 

manera autònoma, 

expositius,  amb 

supervisió,  i 

argumentatius, 

amb ajuda de 

guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.3. 

Escriu,  amb 

correcció 

ortogràfica   i 

gramatical pròpies 

del nivell educatiu, 

textos, en suports 

diversos,   de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

instructius,  de 

manera autònoma, 

expositius, amb 

supervisió,  i 

argumentatius, 

amb ajuda de 

guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

autoavaluació 5 
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d’estratègies de 

textualització o 

escriptura, com a part 

del       procés       de 



 

226 
 

producció escrita, de 

forma reflexiva i 

dialogada: redactar 

esborranys,         usar 

diccionaris i 

gramàtiques, 

controlar la 

progressió de la 

informació, 

reescriure. 

   

Ús de processadors 

de   textos     en 

l’escriptura: buscar i 

reemplaçar,    

 disseny de

 pàgina,     llistes, 

taules,  

 impressió, dibuix 

i quadres de text, 

 etc.   Selecció 

raonada dels textos 

produïts       

 que s’inclouen  

 en    el 

portfolio.    Reflexió 

sobre la importància 

de l’escriptura en el 

desenvolupament 

personal,  com     a 

organitzador      

 del 

pensament i 

instrument per a 

l’enriquiment del 

vocabulari. 

 
2n.VLL.BL2.2.4. 

Escriu, amb 

correcció lèxica 

pròpia del nivell 

educatiu, textos, en

 suports 

diversos,  de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

instructius, de 

manera autònoma, 

expositius,     amb 

supervisió,  i 

argumentatius, 

amb ajuda de 

guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.5. 

Escriu textos 

instructius  i 

expositius fent 

servir un 

llenguatge no 

discriminatori. 

 

Avaluació de les 

produccions pròpies 

o alienes com a part 

del procés 

d’escriptura, amb la 

col·laboració dels

 companys, 

comparant el resultat 

amb el pla original, 

jutjant si el text 

respon a  l’objectiu 

d’escriptura i 

analitzant 

2n.VLL.BL2.3. 

Avaluar,  amb  la 

col·laboració dels 

companys, els 

textos escrits

 propis   o 

aliens, com a part 

del procés 

d’escriptura, 

identificant els 

errors d’adequació, 

coherència, cohesió 

i correcció del nivell 

2n.VLL.BL2.3.1. 

Avalua,   amb  la 

col·laboració dels 

companys,  els 

textos      escrits 

propis   o  aliens, 

com a  part del 

procés de revisió 

de  l’escriptura, 

identificant errors 

d’adequació, 

coherència    i 

Avaluació 

Revisió, 

reescriptura: 

39, 53 
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l’adequació, educatiu, resolent 

els 
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coherència i cohesió, 

amb la finalitat de 

millorar els textos. 

Revisió de 

produccions pròpies 

i alienes, identificant 

i corregint els errors 

ortogràfics, 

gramaticals i lèxics, 

d’acord amb  les 

normes de correcció 

determinades per al 

nivell educatiu. 

Reescriptura total o 

parcial dels textos 

escrits, corregint els 

errors en l’adequació, 

coherència, cohesió i 

correcció detectats 

en el procés 

d’avaluació i revisió. 

Ús de fonts de 

consulta impreses i 

digitals com a suport 

per a la revisió 

ortogràfica, 

gramatical i lèxica. Ús 

de tècniques de 

selecció, organització 

i revisió del lèxic nou. 

dubtes de manera 

reflexiva i 

dialogada, amb 

l’ajuda de diccionaris 

impresos o digitals i 

altres fonts de 

consulta. 

CC

LI 

CA

A 

cohesió del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.2. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys, els 

textos escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

procés de revisió 

de l’escriptura, 

identificant els 

errors de correcció 

del nivell educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.3. 

En el procés de 

revisió de textos 

escrits resol els 

dubtes, amb la 

col·laboració dels 

companys, de 

manera reflexiva i 

dialogada,      amb 

l’ajuda de 

diccionaris 

impresos o digitals 

i altres fonts de 

consulta. 

 

Autoconeixement. 

Valoració de 

fortaleses i febleses. 

Autoregulació 

d’emocions, control 

de l’ansietat i 

incertesa i capacitat 

d’automotivació. 

Superació 

d’obstacles i 

fracassos. Mostrar 

iniciativa,    idees 

innovadores, 

perseverança   

 i flexibilitat. 

 Valoració  de l’error

   com a 

oportunitat. Utilització  

del  pensament 

2n.VLL.BL2.7. 

Realitzar, amb 

ajuda de guies, de 

manera eficaç, 

tasques o projectes; 

tindre iniciativa per a 

emprendre i 

proposar accions, 

sent conscient de 

les seues fortaleses i 

febleses; mostrar 

curiositat i interés 

durant el seu 

desenvolupament, i 

actuar amb 

flexibilitat buscant 

amb suport 

solucions 

2n.VLL.BL2.7.1. 

Té iniciativa per a 

proposar i 

emprendre 

accions   que 

contribuïsquen  a 

realitzar,  amb 

ajuda de guies, de 

manera eficaç, 

tasques o 

projectes 

individuals o 

col·lectius. 

SIEE 

2n.VLL.BL2.7.2. 

Reconeix, amb 

ajuda de guies, les 

Reflexió, 

autoconeixement, 

pensament crític: 

40, 41, 54, 55 
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alternatiu. 

Desenvolupament 

del sentit crític. 

alternative

s. SIEE 

seues fortaleses i 

les utilitza 

adequadament, i 

identifica les seues 

febleses, 

esforçant-se per 

superar-les. 

SIEE 

2n.VLL.BL2.7.3. 

Manté, amb ajuda 

de guies, la 

curiositat i l’interés 

durant      tot      el 

procés de 

realització         de 

tasques o 

projectes. 

SIEE 

2n.VLL.BL2.7.4. 

Actua amb 

flexibilitat davant 

d’obstacles  i 

dificultats, buscant 

solucions amb 

ajuda de guies. 

SIEE 
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BLOC 3: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Reconeixement i ús 
de 

1r.VLL.BL3.1. 

Identificar  les 

diverses categories 

gramaticals que 

componen  un 

enunciat, establint la 

concordança 

gramatical entre 

elles; classificar-les 

  i reconéixer 

el paper gramatical i 

semàntic que 

exerceixen en el 

discurs, per a 

utilitzar- les amb 

correcció en la

 comprensió  i 

creació de textos 

narratius i 

descriptius. 

1r.VLL.BL3.1.1. 

Identifica i classifica 

les diverses 

categories 

gramaticals  que 

componen un text 

narratiu o descriptiu, 

establint   la 

concordança entre 

elles. 

1r.VLL.BL3.1.2. 

Identifica, amb ajuda, 

les categories 

gramaticals, 

analitzant-les 

morfològicament, 

reconeixent el paper 

gramatical i semàntic 

que exerceixen en el 

discurs. 

1r.VLL.BL3.1.3. Crea 

i revisa textos 

narratius i 

descriptius, utilitzant 

correctament les 

categories 

gramaticals. 

Identificació i 

classificació 

Substantius: 

4, 5, 8, 9 

Determinants: 

16, 17, 19 

Demostratius: 

20, 23, 24, 25, 

27 

autoavaluació 

1, 

autoavaluació 

2, 

autoavaluació 

5, 

autoavaluació 

6 

Creació i 

revisió: 

6, 7, 9, 18, 21, 

22, 26 

classes de paraules 

flexives i no flexives. 

El substantiu: 
gènere, 

nombre i classes. 

L’adjectiu qualificatiu: 

gènere, nombre, grau 
i 

classes, i posició de 

l’adjectiu qualificatiu. 

Els determinants: 

article i adjectiu 

determinatiu. El 

pronom: gènere i 

nombre, classes. 

El verb.   Formes   no 

personals. 

L’adverbi. 

Les preposicions. 
Les 

conjuncions. Les 

interjeccions. 

Establiment de la 

concordança nominal 
i 

verbal. 

Aplicació de casos 2n.VLL.BL3.1. 

Identificar i 

classificar les 

 diverses 

categories 

gramaticals    que 

componen un text, 

establint     la 

concordança 

gramatical entre 

2n.VLL.BL3.1.1. 

Identifica i classifica 

les diverses 

categories 

gramaticals  que 

componen un text 

instructiu   o 

explicatiu, establint la 

concordança entre 

elles. 

Identificació i 

especials de la classificació: 

concordança 1, 10, 11, 12, 

gramatical. 13, 28, 29, 30, 

Ús d’adjectius 

determinatius i 

31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37 

pronoms interrogatius 
i 

Creació i 

exclamatius. El verb 
i 

revisió: 

tipus. 2, 3, 14, 15, 
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Les locucions elles; analitzar-les 

morfològicament, 

reconeixent el paper 

gramatical i 

semàntic 

2n.VLL.BL3.1.2. 

Identifica, de manera 

autònoma, les 

21, 22, 26 

adjectives,  

preposicionals,  
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adverbials, 

conjuntives. 

Utilització correcta de 

contraccions. 

Reconeixement del 

plural majestàtic i de 

modèstia. 

que exerceixen en el 

discurs, i utilitzar-les 

correctament en la 

comprensió i creació 

de textos instructius i 

expositius. 

CCLI 

categories 

gramaticals, 

analitzant-les 

morfològicament, 

reconeixent el paper 

gramatical i semàntic 

que exerceixen en el 

discurs. 

 

  2n.VLL.BL3.1.3. 

Crea i revisa textos 

instructius   i 

expositius, utilitzant 

correctament les 

categories 

gramaticals. 

L’abecedari. El nom 
de 

1r.VLL.BL3.2. Crear 
i 

1r.VLL.BL3.2.1. Crea Dígrafs i 

lletres 

compostes: 

43, 44, 

Síl·laba: 

45, 46, 

autoavaluació 

4, 

autoavaluació 

7 

Diftong i hiat: 

47, 48, 

autoavaluació 

3 

Accent, 

dièresi i 

accent 

diacrític: 

49, 50, 51, 

autoavaluació 

8 

les lletres i revisar textos escrits i revisa textos 

correspondència 
entre 

aplicant-hi narratius i descriptius 

grafemes  i fonemes. correctament les utilitzant 

Ús de grafemes i normes 
ortogràfiques 

correctament les 

seqüències de de la llengua 
pròpies 

categories 

grafemes especials. del nivell educatiu. gramaticals. 

Els dígrafs. Separació 
de 

  

paraules en síl·labes.   

Reconeixement del   

diftong, triftong i hiat.   

Aplicació de les 
regles 

  

generals   

d’accentuació.   

Accentuació de   

monosíl·labs.   

Accent diacrític.   

L’apòstrof.   

Ús de la dièresi.   

Ortografia de noms   

propis.   

Ús de les majúscules 
i 

  

accentuació de 
lletres 

  

majúscules.   

Ús del punt i de la   

coma, dels dos punts   
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i 

dels punts suspensius.   

Ús dels signes   

d’interrogació   

iexclamació.   
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Unitat 3 

 

BLOC 1: ESCOLTAR I PARLAR 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Gèneres dialogats de la 

comunicació oral, formals i 

espontanis. 

Estudi, anàlisi i dramatització 

del debat: estructura habitual i 

moderador. 

Participació en situacions de 

comunicació que 

desenvolupen les relacions 

socials en l’entorn acadèmic. 

Participació en reformulacions 

del missatge en contextos 

multilingües. 

Aplicació de les 

característiques del llenguatge 

conversacional, dels principis 

de cooperació, de les habilitats 

socials en les formes de 

tractament i respecte, 

especialment en situacions en 

què es mostra l’acord i el 

desacord i en aquelles que 

propicien l’entrenament de 

l’assertivitat; en la identificació 

de problemes interpersonals, 

en la busca de solucions, en 

l’anticipació de conseqüències 

i en la presa de decisions. 

Aplicació de tècniques 

d’escolta activa i ús del diàleg 

igualitari. 

Responsabilitat i eficàcia en la 

resolució de tasques. 

Aplicació i avaluació de les 

propietats textuals en els 

intercanvis de comunicació oral. 

Aplicació, anàlisi i avaluació 

dels elements d’expressió oral 

no verbals, corporals i 

paralingüístics:      gesticulació, 

2n.VLL.BL1.1. 

Participar 

activament  i 

respectuosamen

t en col·loquis  i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives, 

expressant el 

desacord   

 de manera 

assertiva, 

seguint les

 indicacions 

del moderador i 

exposant   

 de manera

 clara  i 

ordenada  

 les 

conclusions, 

utilitzant el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu  i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL1.1.1. 

Participa 

activament i 

respectuosament 

en col·loquis i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives. 

2n.VLL.BL1.1.2. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats 

expressant  el 

desacord de 

manera assertiva. 

2n.VLL.BL1.1.3. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats seguint 

les indicacions del 

moderador i 

exposant-ne de 

manera clara i 

ordenada les 

conclusions. 

2n.VLL.BL1.1.4. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats utilitzant 

el lèxic adequat al 

nivell educatiu i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

Tota la 

unitat 
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mirada, to, dicció, espai, etc. 

Utilització del lèxic del nivell 

educatiu i d’un llenguatge no 

discriminatori. 

Valoració de la conversació 

com a ferramenta de les 

habilitats socials, de mediació, 

d’expressió de la creativitat i de 

respecte per les opinions dels 

altres. 

Creació del pensament de 

perspectiva. 

Foment de la solidaritat, la 

tolerància, el respecte i 

l’amabilitat. 

Coneixement d’estructures i 

tècniques d’aprenentatges 

cooperatiu. 

   

Assumpció de distints rols en 

equips de treball. 

2n.VLL.BL1.2. 

Participar  en 

equips de 

treball per a

 assolir 

metes 

comunes, 

assumint 

diversos rols 

amb eficàcia  

 i 

responsabilitat; 

donar suport a 

companys  i 

companyes, 

demostrant 

empatia  i 

reconeixent les 

seues 

aportacions,   i 

utilitzar el diàleg 

igualitari per  a 

resoldre conflictes

    i 

discrepàncies. 

CC, 

LI 

SIE

E 

CS

C 

2n.VLL.BL1.2.1. 

Participa  en 

equips de treball 

per a  assolir 

metes  comunes, 

assumint diversos 

rols amb eficàcia i 

responsabilitat, 

amb l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL1.2.2. 

Participa  en 

equips de treball 

per a  assolir 

metes  comunes, 

donant suport a 

companys   i 

companyes, 

demostrant 

empatia    i 

reconeixent les 

seues 

aportacions, amb 

l’ajuda de guies. 

2n.VLL.BL1.2.3. 

Participa en 

equips de treball 

per a assolir 

Tota la 

unitat 
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metes comunes, 

utilitzant el diàleg 

igualitari per a 

resoldre conflictes 

i discrepàncies, 

amb l’ajuda de 

guies. 

 

Característiques dels textos 

orals instructius i expositius. 

Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les propietats 

textuals en l’anàlisi dels textos 

instructius i expositius. 

Escolta activa, comprensió, 

interpretació i anàlisi de textos 

orals i audiovisuals instructius i 

expositius i els que generen els 

aprenentatges i projectes de 

treball. 

Anàlisi de la informació no 

verbal corporal i 

paralingüística. 

Aplicació de les estratègies de 

comprensió oral de manera 

conscient i reflexiva. 

Ús de tècniques de 

memorització i retenció de la 

informació: esquemes senzills, 

taules i resums. 

Ús de tècniques d’interpretació 

de lèxic nou amb l’ajuda 

d’imatges, pel context, etc. 

Utilització guiada de 

diccionaris i fonts d’informació 

en diferents suports. 

2n.VLL.BL1.3. 

Interpretar 

textos orals i 

audiovisuals  

 de 

gèneres, 

tipologies       i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius      

 i 

expositius, 

propis de 

 l’àmbit 

personal, 

acadèmic i 

social, 

analitzant-ne les 

característiques 

formals  i   

 de 

contingut  i  els 

elements     no 

verbals, 

especialment   la 

gestualitat,     

 la dicció i

 el   to, 

utilitzant,   amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al text i 

al propòsit de 

l’escolta. 

CCL

I 

CAA 

CS

C 

2n.VLL.BL1.3.1. 

Interpreta textos 

orals  i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius   i 

expositius, propis 

de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social. 

2n.VLL.BL1.3.2. 

Interpreta textos 

orals  i 

audiovisuals 

analitzant   les 

característiques 

formals i   de 

contingut  i els 

elements    no 

verbals, 

especialment   la 

gestualitat. 

2n.VLL.BL1.3.3. 

Interpreta textos 

orals i audiovisuals 

utilitzant,       amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al text i 

al propòsit de 

l’escolta. 

Escolta 

activa: 

2, 11, 29 

Text 3, text 

7,   text   11, 

text 12 
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BLOC 2: LLEGIR I ESCRIURE 
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CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Característiques 

bàsiques dels textos 

narratius i descriptius:

 funció 

comunicativa, estructura, 

marques lingüístiques, 

recursos verbals i no 

verbals, gèneres. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

característiques 

bàsiques dels textos 

narratius i descriptius a la 

comprensió, 

interpretació i anàlisi 

d’aquests. 

Lectura, comprensió, 

interpretació i anàlisi de 

textos escrits narratius, 

descriptius, instructius, 

expositius, 

argumentatius. 

Ús i aplicació 

d’estratègies  de 

comprensió lectora, 

especialment en textos 

narratius i descriptius. 

1r.VLL.BL2.1. 

Interpretar textos 

escrits en 

suports diversos,

     de 

l’àmbit  personal, 

acadèmic i 

social, de  

 tipologies 

diverses, a 

través de

 l’anàlisi   dels 

elements formals 

i de    contingut 

propis del  nivell 

educatiu, 

utilitzant les 

estratègies de 

comprensió 

lectora 

adequades al text 

i a l’objectiu de la 

lectura, per a 

construir     

  el 

significat  

 global del text 

i per al gaudi 

personal. 

CC

LI 

CS

C 

1r.VLL.BL2.1.1. 

Interpreta textos 

escrits en suports 

diversos,  de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

de tipologies 

diverses, 

especialment 

narratius    i 

descriptius, per a 

construir   el 

significat global 

del text i per al 

gaudi personal. 

1r.VLL.BL2.1.2. 

Interpreta textos 

escrits narratius i 

descriptius a 

través de l’anàlisi 

dels elements 

formals i de 

contingut propis 

del nivell 

educatiu. 

1r.VLL.BL2.1.3. 

Interpreta textos 

escrits narratius i 

descriptius 

utilitzant les 

estratègies de 

comprensió 

lectora 

adequades al text 

i a l’objectiu de la 

lectura. 

Lectura, 

comprensió  i 

anàlisi de 

cartes: Text 1, 

text 3, 

text 4, 

text 10, text 
12, 

text 13 

19, 20, 21, 22, 27 

Característiques 

bàsiques dels textos 

instructius i expositius:

 funció 

comunicativa, estructura, 

marques lingüístiques, 

recursos verbals i no 

2n.VLL.BL2.1. 

Interpretar textos 

escrits en suports 

diversos, de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i 

social, 

2n.VLL.BL2.1.1. 

Interpreta textos 

escrits en suports 

diversos, de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

Comprensió 

lectora: Text 1 

al text 13 

16 

Característiques 

dels textos: 15, 
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verbals, gèneres. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

característiques 

bàsiques dels textos 

instructius i expositius a 

la comprensió, 

interpretació i anàlisi 

d’aquests. 

Lectura, comprensió, 

interpretació i anàlisi de 

textos escrits narratius, 

descriptius, instructius, 

expositius, 

argumentatius. 

Ús i aplicació 

d’estratègies de 

comprensió lectora, 

especialment en textos 

expositius i instructius. 

de   tipologies 

diverses, a 

través de l’anàlisi

   dels 

elements formals 

i de    contingut 

propis del  nivell 

educatiu, 

utilitzant les 

estratègies de 

comprensió 

lectora 

adequades al text 

i a l’objectiu de la 

lectura, per a 

construir      

  el 

significat   

 global del text 

i com a suport  

  a    les 

tasques 

d’aprenentatge. 

CC

LI 

CS

C 

CA

A 

de tipologies 

diverses, 

especialment 

instructius,    de 

manera 

autònoma,      i 

expositius,  amb 

supervisió, per a 

construir      el 

significat  global 

del text i com a 

suport  a   les 

tasques 

d’aprenentatge. 

2n.VLL.BL2.1.2. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius a 

través de l’anàlisi 

dels elements 

formals i de 

contingut propis 

del nivell educatiu 

2n.VLL.BL2.1.3. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius 

utilitzant  les 

estratègies de 

comprensió 

lectora 

adequades al text 

i a l’objectiu de la 

lectura. 

16, 18 

Solució dubtes 

diccionari: 

1, 2, 

Tip lèxic 

6, 28, 

autoavaluació   
2, 

autoavaluació 9 

Producció de textos 

escrits  narratius, 

descriptius, instructius, 

expositius, 

argumentatius, amb

 adequació, 

coherència, cohesió i 

correcció, d’acord amb 

les característiques 

pròpies dels gèneres. 

Creació de textos escrits 

de caràcter instructiu o 

expositiu, individuals i 

2n.VLL.BL2.2. 

Planificar i 

escriure, 

 amb 

adequació, 

coherència, 

cohesió, 

correcció 

ortogràfica, 

gramatical i 

lèxica del nivell 

educatiu, textos 

en suports 

diversos,  

 de l’àmbit

2n.VLL.BL2.2.1. 

Aplica les 

estratègies  de 

planificació en el 

procés 

d’escriptura  de 

textos diversos, 

en  especial 

instructius,  de 

manera 

autònoma,   i 

expositius, amb 

supervisió. 

Tip lèxic: 3, 17, 

27, 28 

Dossiers de la 

unitat, Taller 

d’escriptura 
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 personal, 

acadèmic i 

social, 
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col·lectius, a partir de 

propostes que 

promoguen la creativitat i 

el gaudi personal, usant 

recursos lingüístics, 

recursos del llenguatge 

no verbal i utilitzant 

ferramentes 

digitals d’edició i 

presentació amb ajuda 

de guies. 

Aplicació del 

coneixement sobre les 

propietats textuals en 

l’escriptura de textos 

instructius i expositius. 

Ús d’estratègies de 

planificació com a part 

del procés d’escriptura, 

especialment en textos 

instructius i expositius: 

analitzar la situació 

comunicativa; activar 

coneixements previs; 

generar informacions; 

ordenar la informació en 

paràgrafs amb 

esquemes, taules, etc. 

Anàlisi del públic 

destinatari i adaptació de 

la comunicació en funció 

d’aquest. 

Ús d’estratègies de 

textualització o 

escriptura, com a part del 

procés de producció 

escrita, de forma reflexiva 

i dialogada: redactar 

esborranys, usar 

diccionaris i gramàtiques, 

controlar la progressió de 

la informació, reescriure. 

Ús de processadors de 

textos en l’escriptura: 

buscar i reemplaçar, 

disseny de pàgina, llistes, 

taules, impressió, dibuix i 

quadres de text, etc. 

de diverses 

tipologies aplicant 

les estratègies del 

procés 

d’escriptura, fent 

servir   un 

llenguatge no 

discriminatori. 

CCLI 

CAA 

SIEE 

CSC 

2n.VLL.BL2.2.2. 

Escriu,   amb 

adequació, 

coherència, 

cohesió, pròpies 

del  nivell 

educatiu,  textos, 

en   suports 

diversos,    de 

l’àmbit  personal, 

acadèmic i social, 

instructius,   de 

manera 

autònoma, 

expositius,   amb 

supervisió,    i 

argumentatius, 

amb ajuda  de 

guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.3. 

Escriu,     amb 

correcció 

ortogràfica     i 

gramatical 

pròpies del nivell 

educatiu,  textos, 

en   suports 

diversos,    de 

l’àmbit  personal, 

acadèmic i social, 

instructius,   de 

manera 

autònoma, 

expositius,   amb 

supervisió,    i 

argumentatius, 

amb ajuda  de 

guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.4. 

Escriu, amb 

correcció lèxica 

pròpia del nivell 
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Selecció raonada dels 

textos produïts que 

s’inclouen en el portfolio. 

Reflexió sobre la 

importància de 

l’escriptura en el 

desenvolupament 

personal, com a 

organitzador del 

pensament i instrument 

per a l’enriquiment del 

vocabulari. 

 
educatiu,  textos, 

en   suports 

diversos,    de 

l’àmbit  personal, 

acadèmic i social, 

instructius,   de 

manera 

autònoma, 

expositius,   amb 

supervisió,    i 

argumentatius, 

amb ajuda  de 

guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.5. 

Escriu textos 

instructius  i 

expositius fent 

servir un 

llenguatge no 

discriminatori. 

 

Avaluació de les 

produccions pròpies o 

alienes com a part del 

procés d’escriptura, amb 

la col·laboració dels 

companys, comparant el 

resultat amb el pla 

original, jutjant si el text 

respon a l’objectiu 

d’escriptura i analitzant-

ne l’adequació, 

coherència i cohesió, amb 

la finalitat de millorar els 

textos. 

Revisió de produccions 

pròpies i alienes, 

identificant i corregint els 

errors ortogràfics, 

gramaticals i lèxics, 

d’acord amb les normes 

de  correcció 

determinades per al nivell 

educatiu. 

Reescriptura total o 

parcial dels textos 

escrits, 

2n.VLL.BL2.3. 

Avaluar, amb la 

col·laboració 

dels companys  

 i 

companyes, els 

textos  escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

procés 

d’escriptura, 

identificant  els 

errors 

d’adequació, 

coherència, 

cohesió i 

correcció del 

nivell educatiu, 

resolent   els          

dubtes de manera 

reflexiva   i 

dialogada, amb 

l’ajuda de 

diccionaris 

impresos o digitals  

i altres fonts de 

2n.VLL.BL2.3.1. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys,  els 

textos  escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

procés de revisió 

de l’escriptura, 

identificant errors 

d’adequació, 

coherència   i 

cohesió del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.2. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys, els 

textos escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

procés de revisió 

de l’escriptura, 

identificant-ne els 

Avaluació i revisió 

d’errors: 

5, 6, 12, Taller 

d’escriptura, 30 
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corregint els errors en 

l’adequació, coherència, 

cohesió i correcció 

detectats en el procés 

d’avaluació i revisió. 

Ús de fonts de consulta 

impreses i digitals com a 

suport per a la revisió 

ortogràfica, gramatical i 

lèxica. 

Ús de tècniques de 

selecció, organització i 

revisió del lèxic nou. 

Con-

sulta. 

CCLI 

CAA 

errors de 

correcció 

(ortogràfica i 

gramatical) del 

nivell educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.3. 

En el procés de 

revisió de textos 

escrits resol els 

dubtes, amb  la 

col·laboració dels 

companys      i 

companyes,   de 

manera reflexiva i 

dialogada,  amb 

l’ajuda    de 

diccionaris 

impresos      o 

digitals i altres 

fonts de consulta. 

 

Planificació i realització, 

amb l’ajuda del 

professorat, de projectes 

de treball individuals i en 

equip, sobre temes del 

currículum, amb especial 

interés per les obres 

literàries, o temes 

socials, científics i 

culturals motivadors per 

a l’alumnat, seguint les 

fases del procés: 

presentació, busca 

d’informació, elaboració 

del producte final, 

presentació, avaluació. 

Actuació eficaç en equips 

de treball. Participar en la 

creació de normes de 

funcionament de l’equip; 

interactuar amb 

responsabilitat, interés, 

respecte i confiança; 

coresponsabilitzar-se del 

quadern d’equip; buscar 

el consens i el suport dels 

altres, usar estratègies 

de 

2n.VLL.BL2.5. 

Realitzar amb 

creativitat 

tasques o 

projectes de 

treball individuals 

o col·lectius, amb 

l’ajuda del 

professorat, 

sobre temes 

motivadors per a 

l’alumnat, seguint 

les fases del 

procés d’un 

projecte de 

treball, per a 

obtindre un 

producte final 

original    de         

caràcter instructiu  

o expositiu on se 

citen les fonts 

d’informació, 

adoptant un punt 

de vista crític i 

creatiu, fent una 

previsió   de 

recursos i temps 

ajustada  als 

objectius 

2n.VLL.BL2.5.1. 

Realitza, amb 

creativitat i l’ajuda 

del professorat, 

projectes         de 

treball de 

caràcter instructiu 

o  expositiu, 

individuals  i  en 

equips 

cooperatius, 

sobre   temes 

diversos, seguint 

les fases   del 

procés 

d’elaboració. 

2n.VLL.BL2.5.2. 

Cita de manera 

convencional les 

fonts d’informació 

que utilitza en 

projectes de 

treball. 

2n.VLL.BL2.5.3. 

Fa, amb l’ajuda 

de guies, una 

previsió de 

Dossiers de la 

unitat 
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supervisió i resolució de 

problemes, etc. 

Busca, localització i 

extracció d’informació en 

diferents tipus de textos i 

fonts documentals i no 

documentals, amb la 

col·laboració dels 

companys, esmentant les 

fonts d’informació. 

Utilització de diferents 

tipus de biblioteques 

(aula, centre, pública, 

personal, virtual) per a 

obtindre’n informació. 

Utilització, amb la 

col·laboració dels 

companys i companyes, 

de les TIC en totes les 

fases del procés 

d’elaboració d’un 

projecte: localitzar, 

seleccionar, tractar, 

organitzar i 

emmagatzemar  la 

informació; crear textos 

escrits o audiovisuals 

sense copiar els 

enunciats literals de les 

fonts; presentar el treball. 

Reflexió, a través de 

qüestionaris o l’escriptura 

d’un diari, sobre el procés 

d’aprenentatge i els 

coneixements de 

qualsevol tipus adquirits 

durant la realització d’un 

projecte de treball. 

Utilització del pensament 

com un mitjà i un fi, per a 

la reflexió sobre la 

importància de la lectura i 

l’escriptura com a mitjans 

d’aprenentatge per a 

ampliar els coneixements 

des d’un punt de vista 

crític i creatiu 

proposats; 

adaptar-ho a 

canvis i 

imprevistos, 

transformant les 

dificultats  en 

possibilitats; 

avaluar amb 

ajuda de guies el 

procés i el 

producte final, i 

comunicar 

personalment els 

resultats 

obtinguts. 

CC

LI 

SIE

E 

CA

A 

recursos i temps 

ajustada als 

objectius 

proposats,   i 

l’adapta a canvis i 

imprevistos, 

transformant les 

dificultats  en 

possibilitats. 

2n.VLL.BL2.5.4. 

Avalua, amb 

ajuda de guies i 

dels companys i 

companyes, el 

procés i el 

producte final. 

2n.VLL.BL2.5.5. 

Comunica 

personalment, 

amb l’ajuda  de 

guies,  els 

resultats 

obtinguts. 

 

   

Construcció d’un producte 2n.VLL.BL2.6. 2n.VLL.BL2.6.1. Dossier de la 
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o meta col·lectiu 

compartint informació i 

recursos. 

Realització, formatat 

senzill i impressió de 

documents de text. 

Ús de ferramentes 

digitals de busca en 

pàgines web 

especialitzades, 

diccionaris i 

enciclopèdies en línia, 

bases de dades 

especialitzades, etc.,  i 

ferramentes  de 

visualització. 

Emmagatzematge de la 

informació digital. 

Valoració dels aspectes 

positius de les TIC per a la 

busca i el contrast 

d’informació. 

Disseny de 

presentacions 

multimèdia. 

Ús de les ferramentes 

més comunes de les TIC 

per a col·laborar i 

comunicar-se amb la 

resta del grup amb la 

finalitat de planificar el 

treball, aportar idees

 constructives 

pròpies, comprendre les 

idees alienes, etc. 

Utilització del correu 

electrònic i mòduls 

cooperatius en entorns 

personals d’aprenentatge 

com ara blogs, fòrums, 

wikis, etc. 

Adquisició d’hàbits i 

conductes per a la 

comunicació i la protecció 

de l’individu i per a protegir 

els altres de les males 

pràctiques com el 

ciberassetjament. 

Coneixement i ús de drets 

d’autor i llicències de 

publicació 

Realitzar 

projectes  de 

treball individuals 

i en equips 

cooperatius, 

sobre temes del 

currículum o 

sobre temes

 socials, 

científics    i 

culturals, del 

nivell educatiu, 

buscant i

 seleccionant 

informació  

 en mitjans 

digitals de 

manera 

contrastada; 

crear continguts 

 per mitjà 

d’aplicacions 

informàtiques 

d’escriptori,   i 

col·laborar i 

comunicar-se 

amb altres

 filtrant i 

compartint 

informació i 

continguts 

digitals de 

manera segura i 

responsable. 

CD 

SIE

E 

CA

A 

Realitza 

projectes   de 

treball buscant i 

seleccionant 

informació  en 

mitjans digitals, 

enregistrant-la en 

paper de manera 

acurada     o 

emmagatzemant- 

la digitalment en 

dispositius 

informàtics     i 

serveis de   la 

xarxa,  amb 

l’ajuda de guies. 

2n.VLL.BL2.6.2. 

Col·labora  i  es 

comunica per a 

construir     un 

producte o tasca 

col·lectiva, 

compartint 

informació     i 

continguts 

digitals,  i  fent 

servir les eines 

de comunicació 

TIC  i entorns 

virtuals 

d’aprenentatge, 

amb  l’ajuda  de 

guies. 

2n.VLL.BL2.6.3. 

Realitza 

projectes de 

treball, amb 

l’ajuda de guies, 

creant continguts 

digitals per mitjà 

d’aplicacions 

informàtiques 

d’escriptori 

aplicant-hi  els 

diversos tipus de 

llicències. 

2n.VLL.BL2.6.4. 

Aplica bones 

unitat: fem un 

anunci;  Taller 

d’escriptura: 

T’escric una 

carta 



 

246 
 

  
maneres de 

conducta en la 

comunicació en 

entorns virtuals, i 

prevé, denuncia i 

protegeix uns 

altres companys i 

companyes de 

males pràctiques 

com el 

ciberassetjament, 

amb l’ajuda de 

guies. 

 

Autoconeixement. 

Valoració de fortaleses i 

febleses.  Autoregulació 

d’emocions,   control

 de l’ansietat i 

 incertesa  i 

capacitat 

d’automotivació. 

Superació  d’obstacles  i 

fracassos.     Mostrar 

iniciativa,  idees 

innovadores, 

perseverança i 

flexibilitat. Valoració de 

l’error com a oportunitat. 

Utilització del pensament

 alternatiu. 

Desenvolupament  del 

sentit crític. 

2n.VLL.BL2.7. 

Realitzar, amb 

ajuda de guies, 

tasques o 

projectes; tindre 

iniciativa per a 

emprendre i 

proposar 

accions, sent 

conscient de les

 seues 

fortaleses    i 

febleses; 

mostrar curiositat 

i interés durant

 el   seu 

desenvolupamen

t, i actuar  amb 

flexibilitat 

buscant amb 

 suport 

solucions 

alternatives. 

SIEE 

2n.VLL.BL2.7.1. 

Té iniciativa per a 

proposar    i 

emprendre 

accions  que 

contribuïsquen a 

realitzar, amb 

ajuda de guies, 

de manera eficaç 

tasques   o 

projectes 

individuals   o 

col·lectius. 

2n.VLL.BL2.7.2. 

Reconeix,   amb 

ajuda de guies, 

les  seues 

fortaleses  i  les 

utilitza 

adequadament, i 

identifica    les 

seues febleses, 

esforçant-se per 

superar-les. 

2n.VLL.BL2.7.3. 

Manté, amb ajuda 

de guies, la 

curiositat i 

l’interés durant tot 

el procés de 

realització de 

tasques o 

projectes. 

2n.VLL.BL2.7.4. 

BL 2.7.2 

Reflexió, 

autoconeixemen

t, pensament 

crític: 13, 14, 

dossiers de la 

unitat, 31, 32 



 

247 
 

  
Actua amb 

flexibilitat davant 

d’obstacles  i 

dificultats, 

buscant 

solucions amb 

ajuda de guies. 
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BLOC 4: EDUCACIÓ LITERÀRIA 

 

CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

 
INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

ACTIVITATS 

Aproximació al 

coneixement d’altres mons a 

partir de la lectura. 

Utilització, de manera 

progressivament autònoma 

i responsable, de diferents 

tipus de biblioteques. 

2n.VLL.BL4.1. 

Realitzar lectures 

d’obres literàries 

pròximes als seus 

gustos, triades 

lliurement o a 

proposta del 

professorat, en 

silenci, en veu alta 

o participant en 

dramatitzacions 

de textos adequats 

al nivell educatiu, 

aplicant-hi,  de 

manera guiada, 

tècniques 

expressives  i 

teatrals. 

CCLI 

SIEE 

CEC 

2n.VLL.BL4.1.1. 

Realitza lectures 

d’obres literàries 

pròximes als seus 

gustos, triades 

lliurement o a 

proposta del 

professorat, en 

silenci, en veu alta 

o participant en 

dramatitzacions  i 

improvisacions de 

textos adequats al 

nivell educatiu, 

aplicant-hi,  de 

manera  guiada, 

tècniques 

expressives  i 

teatrals. 

Lectura 

d’obres 

literàries: 

Text 1 al 13 

Coneixement i respecte de 

les normes de 

funcionament, consulta 

guiada de catàlegs digitals i 

en línia. 

 

Lectura guiada i 

comprensió de textos i obres 

literàries, concordes amb el 

nivell, com a base per a la 

formació de la personalitat 

literària i el 

gaudi personal. 

 

Selecció de lectures de 

manera autònoma o a 

proposta del professor, de 

la 

biblioteca o d’altres àmbits. 

 

Pràctica de diversos tipus 

de lectura de textos literaris 

com a font de gaudi i 

informació́ i com un mitjà 

d’aprenentatge i 

enriquiment 

personal. 

 

Dramatització de textos 

literaris adaptats i 

adequats 

al nivell educatiu. 

 

Anàlisi de les 

característiques 

expressives dels textos 

teatrals, relacionant-los 

amb el cine, 

la ràdio i la televisió. 
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Aplicació de tècniques 

teatrals i de lectura 

expressiva en veu alta i en 

dramatitzacions. 

 

Tècniques d’elaboració de 2n.VLL.BL4.2. 2n.VLL.BL4.2.1. Dossiers de 
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treballs personals, de 

creació́ i/o investigació 

senzilla i supervisada sobre 

una lectura realitzada. 

Creació d’un dossier de 

lectura que incloga una 

selecció de treballs 

individuals o en equip i una 

fitxa de registre de les 

creacions. 

Foment de l’hàbit lector, per 

mitjà de la participació en 

iniciatives que impulsen la 

realització de lectures 

amenes. 

Elaborar un 

dossier, amb una 

selecció de 

documents    i 

creacions 

realitzats a partir 

de lectures, 

literàries  i  no 

literàries, 

pròximes   als 

interessos de 

l’alumnat, de 

manera reflexiva i 

crítica. 

CCLI 

SIEE 

CEC 

Elabora un 

dossier, amb una 

selecció de 

documents  i 

creacions 

realitzats a partir 

de lectures 

pròximes als seus 

interessos, de 

manera reflexiva i 

crítica, i amb ajuda 

de guies. 

la unitat 

Introducció a la literatura a 

partir dels textos d’autoria 

masculina i femenina. 

Tractament evolutiu de 

temes i tòpics en una 

selecció de textos 

significatius. 

Temes: les edats de de 

l’ésser humà, els mons 

imaginaris, projeccions del 

futur, elogi de l’amistat, etc. 

Tòpics: locus amoenus, etc. 

Reconeixement de les 

característiques pròpies 

dels gèneres literaris a partir 

d’una selecció de textos en 

prosa i en vers. 

La narració en prosa i en 

vers. 

Elements de les narracions. 

La lírica i els recursos 

mètrics en vers. 

El teatre en prosa i en vers. 

La literatura d’idees: 

aforismes. 

Anàlisi senzilla de textos: 

localització guiada del text 

en el seu context social, 

2n.VLL.BL4.4. 

Analitzar, amb la 

supervisió del 

professorat,  un 

corpus de textos 

literaris, 

seleccionats   al 

voltant d’un tema o 

tòpic comú, com a 

forma 

d’aproximació a la 

literatura, 

identificant  els 

trets essencials de 

l’època i les 

característiques 

del gènere,    i 

realitzant un 

comentari  de 

forma i contingut 

per a expressar 

raonadament les 

conclusions 

extretes, 

mitjançant   la 

formulació de 

judicis personals. 

CCLI 

CEC 

2n.VLL.BL4.4.1. 

Analitza, amb la 

supervisió del 

professorat, un 

corpus de textos 

literaris, 

seleccionats  al 

voltant d’un tema o 

tòpic comú, com a 

forma 

d’aproximació a la 

literatura. 

2n.VLL.BL4.4.2. 

Identifica, amb la 

supervisió del 

professorat,  els 

trets essencials de 

l’època i  les 

característiques 

del gènere dels 

textos analitzats. 

2n.VLL.BL4.4.3. 

Realitza, amb la 

supervisió        del 

professorat,      un 

comentari de 

forma i contingut 

per a expressar 

raonadament les 

conclusions 

Analitza 

textos: 

24, 25, 26, 

autoavaluació 

3, 

autoavaluació 

10 
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cultural, històric i literari; 

contingut de l’obra o text; 

figures retòriques. 

CAA 

SIEE 

extretes de 

l’anàlisi de textos 

literaris, mitjançant 

la formulació de 

judicis personals. 
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Unitat 4 
 

BLOC 1: ESCOLTAR I PARLAR 

 

CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIE

S 

 
INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

ACTIVITATS 

Gèneres dialogats de la 

comunicació oral, formals i 

espontanis. 

Estudi, anàlisi i dramatització 

del debat. 

Participació en situacions de 

comunicació que 

desenvolupen les relacions 

socials en l’entorn acadèmic. 

Participació en 

reformulacions del missatge 

en contextos multilingües. 

Aplicació de les 

característiques del 

llenguatge conversacional, 

dels principis de cooperació, 

de les habilitats socials en les 

formes de tractament i 

respecte, en la identificació 

de problemes interpersonals, 

en la busca de solucions, en 

l’anticipació de 

conseqüències i en la presa 

de decisions. 

Aplicació de tècniques 

d’escolta activa i ús del diàleg 

igualitari. 

Responsabilitat i eficàcia en 

la resolució de tasques. 

Aplicació i avaluació de les 

propietats textuals en els 

intercanvis de comunicació 

oral. 

Aplicació, anàlisi i avaluació 

dels elements d’expressió 

oral no verbals, corporals i 

paralingüístics. 

Utilització del lèxic del nivell 

educatiu i d’un llenguatge no 

discriminatori. 

2n.VLL.BL1.1. 

Participar 

activament  i 

respectuosament 

en col·loquis  i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives, 

expressant el 

desacord de 

manera 

assertiva, seguint

 les 

indicacions      del 

moderador          i 

exposant    de 

manera clara   i 

ordenada  

 les 

conclusions, 

utilitzant el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu  i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL1.1.1. 

Participa 

activament i 

respectuosament 

en col·loquis i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives. 

2n.VLL.BL1.1.2. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats 

expressant  el 

desacord de 

manera assertiva. 

2n.VLL.BL1.1.3. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats seguint 

les indicacions de 

qui modera i 

exposant de 

manera clara i 

ordenada les 

conclusions. 

2n.VLL.BL1.1.4. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats utilitzant 

el lèxic adequat al 

nivell educatiu i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

Activitat 

inicial «Quin 

temps fa?», 

12, 13, 14, 

15, 31, 32, 

48, 66, 67, 

68, 89, 94 
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Valoració de la conversació 

com a ferramenta de les 

habilitats socials, de 

mediació, d’expressió de la 

creativitat i de respecte per 

les opinions dels altres. 

Creació del pensament de 

perspectiva. 

Foment de la solidaritat, la 

tolerància, el respecte i 

l’amabilitat. 

Coneixement d’estructures i 

tècniques d’aprenentatge 

cooperatiu. 

   

Assumpció de distints rols 

en equips de treball. 

2n.VLL.BL1.2. 

Participar  en 

equips de treball 

per a  assolir 

metes 

 comunes, 

assumint 

diversos rols amb 

eficàcia i 

responsabilitat; 

donar  suport  a 

companys    i 

companyes, 

demostrant 

empatia    

 i 

reconeixent les 

seues 

aportacions,   i 

utilitzar el diàleg 

igualitari per  a 

resoldre 

conflictes i 

discrepàncies. 

CC

LI 

SIE

E 

CS

C 

2n.VLL.BL1.2.1. 

Participa  en 

equips de treball 

per a  assolir 

metes  comunes, 

assumint diversos 

rols amb eficàcia i 

responsabilitat, 

amb l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL1.2.2. 

Participa  en 

equips de treball 

per a  assolir 

metes  comunes, 

donant suport a 

companys   i 

companyes, 

demostrant 

empatia   i 

reconeixent les 

seues 

aportacions, amb 

l’ajuda de guies. 

2n.VLL.BL1.2.3. 

Participa en equips 

de treball per a 

assolir metes 

comunes, utilitzant 

el diàleg igualitari 

per a resoldre 

conflictes i 

Activitat 

inicial «Quin 

temps fa?», 

12, 13, 14, 

31, 33, 41, 

42, 48, 67, 

68, 89, 94 
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discrepàncies, 

amb l’ajuda de 

guies. 

 

Característiques dels textos 

orals instructius i expositius. 

Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les 

propietats textuals en l’anàlisi 

dels textos instructius i 

expositius. 

2n.VLL.BL1.3. 

Interpretar 

textos orals i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius   i 

expositius, 

propis de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i 

social, analitzant

    les 

característiques 

formals i    de 

contingut  i  els 

elements     no 

verbals, 

especialment   

 la 

gestualitat,     

 la dicció i

 el   to, 

utilitzant,   amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al 

text i al propòsit 

de l’escolta. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL1.3.1. 

Interpreta   textos 

orals i audiovisuals 

de gèneres, 

tipologies    i 

registres diferents, 

especialment 

instructius    i 

expositius,  propis 

de  l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social. 

2n.VLL.BL1.3.2. 

Interpreta textos 

orals  i 

audiovisuals 

analitzant   les 

característiques 

formals i   de 

contingut  i els 

elements    no 

verbals, 

especialment   la 

gestualitat. 

2n.VLL.BL1.3.3. 

Interpreta textos 

orals i 

audiovisuals 

utilitzant,       amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al text 

i al propòsit de 

l’escolta. 

1, 16, 17, 34, 

42, 43, 49, 

53, 69, 91 

Escolta activa, comprensió, 

interpretació i anàlisi de 

textos orals i audiovisuals 

instructius i expositius i els 

que generen els 

aprenentatges i projectes 

de treball. 

 

Anàlisi de la informació no 

verbal corporal i 

paralingüística. 

 

Aplicació de les estratègies 

de comprensió oral de 

manera 

conscient i reflexiva. 

 

Ús de tècniques de 

memorització i retenció de la 

informació. 

 

Ús de tècniques 

d’interpretació de lèxic nou 

amb l’ajuda d’imatges, pel 

context, etc. 

 

Utilització guiada de 

diccionaris i fonts d’informació 

en diferents suports. 
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Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les 

propietats textuals en la 

producció oral de textos 

instructius i expositius. 

Producció de textos orals 

instructius i expositius. 

Anàlisi, aplicació i avaluació 

2n.VLL.BL1.4. 

Produir oralment, 

amb el suport de 

les TIC i l’ajuda 

del professorat, 

textos breus de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i 

social, 

2n.VLL.BL1.4.1. 

Produeix 

oralment, amb el 

suport de les TIC i 

l’ajuda del 

professorat, textos 

breus de l’àmbit 

personal, 

Activitat 

inicial «Quin 

temps fa?», 

12, 15, 31, 

32, 48, 66, 

89, 94 
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dels procediments lingüístics 

d’expressió oral de textos 

instructius i expositius, 

prestant atenció a les 

interferències lingüístiques. 

Anàlisi, aplicació i avaluació 

dels elements d’expressió 

oral no verbals, corporals i 

paralingüístics, especialment 

de la pronunciació i de la 

gesticulació, amb l’ajuda dels 

companys i companyes i del 

professorat. 

de temes 

relacionats amb 

el currículum, 

especialment  de 

tipologia  textual 

instructiva    

 i expositiva, 

utilitzant   les 

estratègies 

d’expressió oral i 

els elements no 

verbals 

adequats a la

 situació 

comunicativa i a 

l’objectiu 

proposat, 

aplicant-hi les 

propietats 

textuals i el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu, per a

 practicar 

aprenentatges 

lingüístics  i 

estructurar el 

pensament. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

SIE

E 

acadèmic i social, 

de temes 

relacionats amb el 

currículum, 

especialment de 

tipologia textual 

instructiva   i 

expositiva, per a 

practicar 

aprenentatges 

lingüístics   i 

estructurar el 

pensament. 

2n.VLL.BL1.4.2. 

Produeix oralment 

textos breus 

utilitzant,  amb 

l’ajuda de guies, 

les  estratègies 

d’expressió oral i 

els elements no 

verbals adequats 

a la  situació 

comunicativa i a 

l’objectiu 

proposat. 

2n.VLL.BL1.4.3. 

Produeix oralment 

textos instructius i 

expositius breus 

aplicant-hi  les 

propietats 

textuals. 

2n.VLL.BL1.4.4. 

Produeix oralment 

textos breus amb 

lèxic adequat al 

nivell educatiu. 

 

Aplicació de tècniques 

d’avaluació, autoavaluació i 

coavaluació          en les 

produccions orals. 

Selecció raonada dels 

productes que s’incloguen en 

el dossier. 

2n.VLL.BL1.5. 

Avaluar, amb 

l’ús de guies i 

gravacions,  les 

produccions 

orals pròpies i

 dels 

companys    

 i 

companyes, 

atenent    la 

2n.VLL.BL1.5.1. 

Avalua, amb l’ús 

de guies i 

gravacions,  les 

produccions orals 

pròpies i dels 

companys     i 

companyes, 

atenent    la 

Activitat 

inicial «Quin 

temps fa?» 
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quantitat, 

qualitat, 

rellevància, 

pertinència   

 i claredat, 

així com les

 normes de 

prosòdia, per  a 

progressar en la 

competència 

comunicativa 

oral. 

CC

LI 

CA

A 

quantitat, qualitat, 

rellevància, 

pertinència  i 

claredat, així com 

les normes de 

prosòdia. 

 

Coneixement dels estudis i 

professions vinculats als 

coneixements de l’àrea. 

Autoconeixement d’aptituds i 

interessos. 

Procés estructurat de presa 

de decisions. 

2n.VLL.BL1.6. 

Reconéixer els 

estudis i   les 

professions 

vinculats amb 

els coneixements 

del nivell 

educatiu, i 

identificar    els 

coneixements, 

les habilitats  i

 les 

competències 

que requereixen 

per a relacionar-

les amb les  

 seues 

fortaleses     i 

preferències. 

SIE

E 

CS

C 

2n.VLL.BL1.6.1. 

Reconeix, amb 

l’ajuda de guies, 

els estudis i les 

professions 

vinculats amb els 

coneixements del 

nivell educatiu. 

2n.VLL.BL1.6.2. 

Identifica,   amb 

l’ajuda de guies, 

els coneixements, 

les habilitats i les 

competències que 

requereixen   els 

estudis i   les 

professions 

vinculats amb els 

coneixements del 

nivell educatiu per 

a relacionar-les 

amb  les  seues 

fortaleses     i 

preferències. 

Activitat 

inicial «Quin 

temps fa?», 

12, 13, 14, 

16, 17 
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BLOC 2: LLEGIR I ESCRIURE 

 

CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

 
INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

ACTIVITATS 

Característiques 

bàsiques dels textos 

instructius i expositius. 

Aplicació      dels 

coneixements sobre les 

característiques 

bàsiques dels  textos 

instructius i expositius 

a la  comprensió, 

interpretació  i

 anàlisi 

d’aquests. 

Lectura, comprensió, 

interpretació i anàlisi 

de textos escrits 

narratius, descriptius,

  instructius, 

expositius, 

argumentatius. 

Ús i aplicació 

d’estratègies  de 

comprensió lectora, 

especialment en textos 

expositius i instructius. 

2n.VLL.BL2.1. 

Interpretar textos 

escrits en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social, 

de  tipologies 

diverses, a través 

de l’anàlisi  dels 

elements formals i 

de contingut propis 

del nivell educatiu, 

utilitzant    les 

estratègies de 

comprensió lectora 

adequades al text i 

a l’objectiu de la 

lectura, per a 

construir el 

significat global del 

text i com a suport 

a les tasques 

d’aprenentatge. 

CCLI 

CSC 

CAA 

2n.VLL.BL2.1.1. 

Interpreta   textos 

escrits en  suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic i 

social, de tipologies 

diverses, 

especialment 

instructius,     de 

manera autònoma, i 

expositius,    amb 

supervisió, per   a 

construir el significat 

global del text i com a 

suport a les tasques 

d’aprenentatge. 

2n.VLL.BL2.1.2. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius a través de 

l’anàlisi dels elements 

formals i de contingut 

propis del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.1.3. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius utilitzant 

les estratègies de 

comprensió lectora 

adequades al text i a 

l’objectiu de la lectura. 

1 a 11, 14, 17 

a 30, 34 a 41, 

43 a 44, 47, 

53 a 65, 69 a 

88 

Producció de textos 

escrits  narratius, 

descriptius, instructius, 

expositius, 

argumentatius, amb

 adequació, 

coherència, cohesió i 

correcció, d’acord amb 

les característiques 

pròpies dels gèneres. 

2n.VLL.BL2.2. 

Planificar i 

escriure, amb 

adequació, 

coherència, 

cohesió, correcció 

ortogràfica, 

gramatical i lèxica 

del nivell educatiu, 

2n.VLL.BL2.2.1. 

Aplica les estratègies 

de planificació en el 

procés d’escriptura de 

textos diversos, en 

especial instructius, 

de manera autònoma, 

i expositius, amb 

supervisió. 

12, 15, 32, 

54, 66, 90 
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Creació de textos escrits 

de caràcter instructiu o 

expositiu, individuals i 

col·lectius, a partir de 

propostes que 

promoguen la creativitat 

i el gaudi personal, usant 

recursos lingüístics, 

recursos del llenguatge 

no verbal i utilitzant 

ferramentes digitals 

d’edició i presentació 

amb l’ajuda de guies. 

Aplicació del 

coneixement sobre les 

propietats textuals en 

l’escriptura de textos 

instructius i expositius. 

Ús d’estratègies de 

planificació com a part 

del procés d’escriptura, 

especialment en textos 

instructius i expositius. 

Anàlisi del públic 

destinatari i adaptació 

de la comunicació en 

funció d’aquest. 

Ús d’estratègies de 

textualització o 

escriptura, com a part 

del procés de producció 

escrita, de forma 

reflexiva i dialogada. 

Ús de processadors de 

textos en l’escriptura. 

Selecció raonada dels 

textos produïts que 

s’inclouen en el dossier. 

Reflexió sobre  la 

importància    de 

l’escriptura   en  el 

desenvolupament 

personal,  com   a 

organitzador del 

pensament i instrument 

per a l’enriquiment del 

vocabulari. 

textos en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social, 

de diverses 

tipologies aplicant 

les estratègies del 

procés 

d’escriptura, fent 

servir   un 

llenguatge no 

discriminatori. 

CCLI 

CAA 

SIEE 

CSC 

2n.VLL.BL2.2.2. 

Escriu,      amb 

adequació, 

coherència, cohesió, 

pròpies del  nivell 

educatiu, textos, en 

suports diversos, de 

l’àmbit   personal, 

acadèmic   i social, 

instructius,      de 

manera  autònoma, 

expositius,     amb 

supervisió,    i 

argumentatius,   amb 

l’ajuda de  guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.3. 

Escriu, amb correcció 

ortogràfica   i 

gramatical pròpies del 

nivell educatiu, 

textos, en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic i 

social, instructius, de 

manera autònoma, 

expositius,  amb 

supervisió,    i 

argumentatius,   amb 

l¡’ajuda de  guies, 

descripcions 

tècniques,  guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.4. 

Escriu, amb correcció 

lèxica pròpia del nivell 

educatiu, textos, en 

suports diversos, de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

instructius, de manera 

autònoma, expositius, 

amb supervisió, i 

argumentatius, amb 

l’ajuda de guies, 

descripcions 
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tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.5. 

Escriu textos 

instructius i expositius 

fent servir un 

llenguatge no 

discriminatori. 

 

Avaluació de les 

produccions pròpies o 

alienes com a part del 

procés d’escriptura, amb 

la col·laboració dels 

companys i companyes, 

comparant el resultat 

amb el pla original, 

jutjant si el text respon a 

l’objectiu d’escriptura i 

analitzant l’adequació, 

coherència i cohesió, 

amb la finalitat de 

millorar els textos. 

Revisió de produccions 

pròpies i alienes, 

identificant i corregint els 

errors ortogràfics, 

gramaticals i lèxics, 

d’acord amb les normes 

de  correcció 

determinades per al 

nivell educatiu. 

Reescriptura total o 

parcial dels textos 

escrits, corregint els 

errors en l’adequació, 

coherència, cohesió i 

correcció detectats en el 

procés d’avaluació i 

revisió. 

Ús de fonts de consulta 

impreses i digitals com a 

suport per a la revisió 

ortogràfica, gramatical i 

lèxica. 

Ús de tècniques de 

selecció, organització i 

revisió del lèxic nou. 

2n.VLL.BL2.3. 

Avaluar, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes,  els 

textos     escrits 

propis  o  aliens, 

com a  part del 

procés 

d’escriptura, 

identificant   els 

errors 

d’adequació, 

coherència, 

cohesió i correcció 

del nivell educatiu, 

resolent els dubtes 

de    manera 

reflexiva      i 

dialogada, amb 

l’ajuda de 

diccionaris 

impresos o digitals 

i altres fonts de 

consulta. 

CCLI 

CAA 

2n.VLL.BL2.3.1. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes,  els 

textos escrits propis o 

aliens, com a part del 

procés de revisió de 

l’escriptura, 

identificant errors 

d’adequació, 

coherència i cohesió 

del nivell educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.2. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes, els 

textos escrits propis o 

aliens, com a part del 

procés de revisió de 

l’escriptura, 

identificant els errors 

de correcció del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.3. En el 

procés de revisió de 

textos escrits resol els 

dubtes, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes,  de 

manera reflexiva i 

dialogada, amb 

l’ajuda de diccionaris 

impresos o digitals i 

altres fonts de 

consulta. 

33, 50, 51, 

92, 93, 94 
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Planificació i realització, 

amb l’ajuda del 

professorat, de 

projectes de treball 

individuals i en equip, 

sobre temes del 

currículum, amb 

especial interés per les 

obres literàries, o temes 

socials, científics i 

culturals motivadors per 

a l’alumnat, seguint les 

fases del procés. 

2n.VLL.BL2.5. 

Realitzar amb 

creativitat tasques 

o projectes de 

treball individuals o 

col·lectius,      amb 

l’ajuda del 

professorat, sobre 

temes motivadors 

per  a  l’alumnat, 

seguint les fases 

del  procés  d’un 

projecte de treball, 

per a obtindre un 

producte    final 

original de caràcter 

instructiu        o 

expositiu  on     se 

citen  les  fonts 

d’informació, 

adoptant un punt 

de vista  crític   i 

creatiu,   fent   una 

previsió        de 

recursos i temps 

ajustada      als 

objectius 

proposats; 

adaptar-ho a 

canvis i 

imprevistos, 

transformant  les 

dificultats     en 

possibilitats; 

avaluar   amb 

l’ajuda de guies el 

procés  i    el 

producte final,    i 

comunicar 

personalment  els 

resultats obtinguts. 

CCLI 

SIEE 

CAA 

2n.VLL.BL2.5.1. 

Realitza,  amb 

creativitat i l’ajuda del 

professorat, projectes 

de treball de caràcter 

instructiu o expositiu, 

individuals i en equips 

cooperatius, sobre 

temes diversos, 

seguint les fases del 

procés d’elaboració. 

2n.VLL.BL2.5.2. Cita 

de manera 

convencional les fonts 

d’informació que 

utilitza en projectes 

de treball. 

2n.VLL.BL2.5.3. Fa, 

amb l’ajuda de guies, 

una previsió de 

recursos i temps 

ajustada als objectius 

proposats, i l’adapta a 

canvis i imprevistos, 

transformant         les 

dificultats en 

possibilitats. 

2n.VLL.BL2.5.4. 

Avalua, amb l’ajuda 

de guies i dels 

companys i 

companyes, el procés 

i el producte final. 

2n.VLL.BL2.5.5. 

Comunica 

personalment, amb 

l’ajuda de guies, els 

resultats obtinguts. 

Activitat 

inicial «Quin 

temps  fa?», 

12, 15, 33 

Actuació eficaç en 

equips de treball. 

 

Busca, localització i 

extracció d’informació 

en diferents tipus de 

textos i fonts 

documentals i no 

documentals, amb la 

col·laboració dels 

companys i companyes, 

esmentant les fonts 

d’informació. 

 

Utilització de diferents 

tipus de biblioteques 

per a obtindre 

informació. 

 

Utilització, amb la 

col·laboració dels 

companys i companyes, 

de les TIC en totes les 

fases del procés 

d’elaboració d’un 

projecte. 

 

Reflexió, a través de 

qüestionaris  o 

l’escriptura d’un diari, 

sobre el procés 

d’aprenentatge i els 

coneixements de 

qualsevol tipus adquirits 

durant la realització d’un 

projecte de treball. 
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Construcció d’un 2n.VLL.BL2.6. 2n.VLL.BL2.6.1. Activitat 
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producte o meta 

col·lectius compartint 

informació i recursos. 

Realització, formatat 

senzill i impressió de 

documents de text. 

Ús de ferramentes 

digitals de busca en 

pàgines web 

especialitzades, 

diccionaris i 

enciclopèdies en línia, 

bases de dades 

especialitzades, etc., i 

ferramentes de 

visualització. 

Emmagatzematge de la 

informació digital. 

Valoració dels aspectes 

positius de les TIC per a 

la busca i el contrast 

d’informació. 

Disseny de 

presentacion

s multimèdia. 

Ús de les ferramentes 

més comunes de les TIC 

per a col·laborar i 

comunicar-se amb la 

resta del grup amb la 

finalitat de planificar el 

treball, aportar idees 

constructives pròpies, 

comprendre les idees 

alienes, etc. 

Utilització del  correu 

electrònic  i mòduls 

cooperatius en entorns 

personals 

d’aprenentatge. 

Adquisició d’hàbits i 

conductes per a la 

comunicació i la 

protecció de l’individu i 

per a protegir els altres 

de les males pràctiques 

com el 

ciberassetjament. 

Realitzar projectes 

de treball 

individuals i  en 

equips 

cooperatius, sobre 

temes  del 

currículum o sobre 

temes socials, 

científics i 

culturals, del nivell 

educatiu, buscant i 

seleccionant 

informació  en 

mitjans digitals de 

manera 

contrastada; crear 

continguts per 

mitjà d’aplicacions 

informàtiques 

d’escriptori,   i 

col·laborar i 

comunicar-se amb 

altres filtrant i 

compartint 

informació i 

continguts digitals 

de manera segura i 

responsable. 

CD 

SIEE 

CAA 

Realitza projectes de 

treball  buscant   i 

seleccionant 

informació en mitjans 

digitals, enregistrant- 

la en   paper  de 

manera  acurada  o 

emmagatzemant-la 

digitalment  en 

dispositius 

informàtics i serveis 

de la xarxa, amb 

l’ajuda de guies. 

2n.VLL.BL2.6.2. 

Col·labora i es 

comunica per a 

construir un producte 

o tasca col·lectiva, 

compartint informació i 

continguts digitals, i 

fent servir les eines de 

comunicació TIC i 

entorns virtuals 

d’aprenentatge, amb 

l’ajuda de guies. 

2n.VLL.BL2.6.3. 

Realitza projectes de 

treball, amb l’ajuda de 

guies,  creant 

continguts digitals per 

mitjà d’aplicacions 

informàtiques 

d’escriptori aplicant-hi 

els diversos tipus de 

llicències. 

2n.VLL.BL2.6.4. 

Aplica    bones 

maneres de conducta 

en la comunicació en 

entorns  virtuals,  i 

prevé, denuncia  i 

protegeix companys i 

companyes de males 

pràctiques  com el 

ciberassetjament, 

amb l’ajuda de guies. 

inicial «Quin 

temps fa?» 
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Coneixement i ús de 

drets d’autoria i 

llicències de publicació. 

   

Autoconeixement. 

Valoració de fortaleses i 

febleses. 

Autoregulació 

d’emocions, control de 

l’ansietat i incertesa i 

capacitat 

d’automotivació. 

2n.VLL.BL2.7. 

Realitzar, amb 

ajuda de guies i de 

manera       eficaç, 

tasques o 

projectes; tindre 

iniciativa per a 

emprendre  i 

proposar accions, 

sent conscient de 

les seues 

fortaleses      i 

febleses;  mostrar 

curiositat i interés 

durant el   seu 

desenvolupament, 

i actuar   amb 

flexibilitat buscant 

amb    suport 

solucions 

alternatives. 

SIEE 

2n.VLL.BL2.7.1. Té 

iniciativa per a 

proposar i emprendre 

accions que 

contribuïsquen a 

realitzar, amb l’ajuda 

de guies i de manera 

eficaç, tasques o 

projectes individuals o 

col·lectius. 

2n.VLL.BL2.7.2. 

Reconeix,  amb 

l’ajuda de guies, les 

seues fortaleses i les 

utilitza 

adequadament,  i 

identifica les seues 

febleses, esforçant- 

se a superar-les. 

2n.VLL.BL2.7.3. 

Manté, amb l’ajuda de 

guies, la curiositat i 

l’interés durant tot el 

procés de realització 

de tasques o 

projectes. 

2n.VLL.BL2.7.4. 

Actua amb flexibilitat 

davant d’obstacles i 

dificultats, buscant 

solucions amb l’ajuda 

de guies. 

51, 52, 66, 

93, 94, 

autoavaluació 

1 i 2 

Superació d’obstacles i 

fracassos. 

 

Mostra d’iniciativa, 

idees innovadores, 

perseverança i 
flexibilitat. 

 

Valoració de l’error com 

a oportunitat. 

 

Utilització del 

pensament alternatiu. 

 

Desenvolupament del 

sentit crític. 
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BLOC 3: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

I 

COMPETÈNCIES 

 

 
INDICADORS D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Aplicació de 

casos especials 

de la 

concordança 

gramatical. 

2n.VLL.BL3.1. 

Identificar i 

classificar   les 

diverses categories 

gramaticals  que 

componen un text, 

establint    la 

concordança 

gramatical entre 

aquestes; 

analitzar-les 

morfològicament, 

reconeixent   el 

paper gramatical i 

semàntic  que 

exerceixen en  el 

discurs, i utilitzar- 

les correctament 

en la comprensió i 

creació de textos 

instructius    i 

expositius. 

CCLI 

2n.VLL.BL3.1.1. Identifica i 

classifica les diverses 

categories gramaticals que 

componen un text instructiu o 

explicatiu, establint la 

concordança entre aquestes. 

2n.VLL.BL3.1.2. Identifica, de 

manera autònoma,  les 

categories   gramaticals, 

analitzant-les 

morfològicament, 

reconeixent  el paper 

gramatical i semàntic que 

exerceixen en el discurs. 

2n.VLL.BL3.1.3. Crea i revisa 

textos instructius i expositius, 

utilitzant correctament les 

categories gramaticals. 

11, 14, 

27, 28, 

64, 66, 

85, 86, 88 

15, 

62, 

84, 

Ús d’adjectius 

determinatius i 

pronoms 

interrogatius i 

exclamatius. 

 

El verb i tipus.  

Les locucions 

adjectives, 

preposicionals, 

adverbials, 

conjuntives. 

 

Utilitzaci

ó 

correcta 

contraccions
. 

 
de 

 

Reconeixement 

del plural 

majestàtic i de 

modèstia. 

 

Reconeixement 

del significat de 

préstecs lèxics 

atenent l’origen 

i procedència. 

Reconeixement 

de gentilicis 

d’Europa. 

El canvi 

semàntic. 

Causes i 

mecanismes. 

Ús connotatiu i 

denotatiu del 

llenguatge. 

2n.VLL.BL3.4. 

Explicar el canvi 

semàntic que afecta 

el significat de les 

paraules i les seues 

causes, 

identificant-ne els 

mecanismes i el 

significat de frases 

fetes i refranys per 

a diferenciar els 

usos connotatius i 

denotatius del 

llenguatge. 

CCLI 

CAA 

2n.VLL.BL3.4.1. Reconeix 

les relacions d’igualtat- 

semblança i d’oposició 

pròpies del nivell educatiu 

que s’estableixen entre les 

paraules per a copsar el sentit 

global d’un text. 

2n.VLL.BL3.4.2. Explica el 

canvi semàntic que afecta el 

significat de les paraules i les 

seues causes, identificant els 

mecanismes de les paraules 

tabú i dels eufemismes i el 

significat de frases fetes i 

refranys per a diferenciar els 

usos connotatius i denotatius 

15, 29, 

63, 65, 87 

30, 
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BLOC 3: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

I 

COMPETÈNCIES 

 

 
INDICADORS D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Les frases fetes i 

els refranys. 

 
del llenguatge. 

 

 
 
 

BLOC 4: EDUCACIÓ LITERÀRIA 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACI

Ó I 

COMPETÈNCIES 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Aproximació al   coneixement 

d’altres mons a partir de la 

lectura. 

2n.VLL.BL4.1. Fer 

lectures  d’obres 

literàries 

pròximes als  

 seus  gustos, 

triades lliurement 

o a  proposta del 

professorat,  en 

silenci, en veu 

alta o

 participant  en 

dramatitzacions 

de textos 

adequats al nivell

 educatiu, 

aplicant-hi,  

 de manera 

 guiada, 

tècniques 

expressives   i 

teatrals. 

CC

LI 

SIE

E 

CE

C 

2n.VLL.BL4.1.1
. 

Fa lectures 

d’obres 

literàries 

pròximes als 

seus  gustos, 

triades 

lliurement o a 

proposta 

 del 

professorat, 

en silenci, en 

veu alta    o 

participant en 

dramatitzacion

s i 

improvisacions 

de textos 

adequats   al 

nivell educatiu, 

aplicant-hi, de 

manera 

guiada, 

tècniques 

expressives   i 

teatrals. 

1, 17, 34, 43, 

53, 69 

Utilització, de manera 

progressivament autònoma i 

responsable, de diferents 

tipus 

de biblioteques. 

 

Coneixement i respecte de les 

normes de funcionament, 

consulta guiada de catàlegs 

digitals i en línia. 

 

Lectura guiada i comprensió 

de textos i obres literàries com 

a base per a la formació de la 

personalitat literària i el gaudi 

personal. 

 

Selecció de lectures de 

manera autònoma o a 

proposta del professorat, de la 

biblioteca 

o d’altres àmbits. 

 

Pràctica de diversos tipus de 

lectura de textos literaris com a 

font de gaudi i informació i com 

un mitjà d’aprenentatge i 

enriquiment personal. 

 

Dramatització de textos 

literaris adaptats i adequats al 

nivell educatiu. 
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Anàlisi de les característiques 

expressives dels textos 

teatrals, relacionant-los amb 

el cine, la ràdio i la televisió. 

Aplicació de tècniques teatrals 

i de lectura expressiva en veu 

alta i en dramatitzacions. 

   

Connexió entre la literatura i la 

resta d’arts relacionant obres, 

personatges i temes 

universals. 

Pervivència i evolució de 

personatges tipus, temes i 

formes a partir de la 

comparació d’obres de tota la 

història de la cultura. 

Interpretació del sentiment 

humà implícit en les obres 

comparades. 

2n.VLL.BL4.3. 

Exposar,   en 

suports diversos, 

orals i escrits, 

amb la

 supervisió del 

professorat, les 

conclusions 

crítiques    i 

raonades sobre 

les connexions  

 entre la

 literatura,  les 

arts i la ciència, 

analitzant      i 

comparant obres, 

personatges, 

temes i  tòpics 

universals     en 

creacions de 

diferent 

naturalesa. 

2n.VLL.BL4.3.1
. 

Exposa,  en 

suports 

diversos, orals 

i escrits, amb la 

supervisió del 

professorat, 

les conclusions 

crítiques    i 

raonades 

sobre les 

connexions 

entre   la 

literatura, les 

arts i la 

ciència, 

analitzant   i 

comparant 

obres, 

personatges, 

temes i tòpics 

universals  en 

creacions de 

diferent 

naturalesa. 

44, 45, 46, 

47, 48 

 CCLI  

 CAA  

 SIEE  

 CEC  

Introducció a la literatura a 

partir dels textos d’autoria 

masculina i femenina. 

Tractament evolutiu de temes 

i tòpics en una selecció de 

textos significatius. 

Temes: les edats de l’home, 

els mons imaginaris, 

projeccions del futur, elogi de 

l’amistat, etc. 

Tòpics: locus amoenus, etc. 

Reconeixement de les 

característiques pròpies dels 

gèneres literaris a partir d’una 

2n.VLL.BL4.4. 

Analitzar, amb la 

supervisió del 

professorat, un 

corpus de textos 

literaris, 

seleccionats  al 

voltant d’un tema 

o tòpic comú, com 

a forma 

d’aproximació a 

la literatura, 

identificant els 

trets essencials de 

2n.VLL.BL4.4.1
. 

Analitza, amb 

la supervisió  

 del 

professorat, 

un corpus     

 de textos

  literaris, 

seleccionats  

 al voltant

    d’un 

tema o tòpic 

comú,  com    a 

forma 

2 a 9, 18 a 26, 

35 a 41, 44 a 

47, 54 a 61, 

70 a 83 
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d’aproximació 

a la literatura. 

2n.VLL.BL4.4.2
. 
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selecció de textos en prosa i en 

vers. 

La narració en prosa i en vers. 

Elements de les narracions. 

La lírica i els recursos mètrics 

en vers. 

El teatre en prosa i en vers. 

La literatura d’idees: 

aforismes. 

Anàlisi senzilla de textos: 

localització guiada del text en 

el seu context social, cultural, 

històric i literari; contingut de 

l’obra o text; figures 

retòriques. 

l’època i les 

característiques 

del gènere,  i 

realitzant  un 

comentari de 

forma i contingut 

per a expressar 

raonadament les 

conclusions 

extretes, 

mitjançant   la 

formulació de 

judicis personals. 

CC

LI 

CE

C 

CA

A 

SIE

E 

Identifica, amb 

la supervisió 

del professorat, 

els trets 

essencials de 

l’època i les 

característique

s del gènere 

dels textos 

analitzats. 

2n.VLL.BL4.4.3
. 

Realitza, amb 

la supervisió 

del professorat, 

un comentari     

de 

forma i 

contingut per a 

expressar 

raonadament 

les 

conclusions 

extretes de 

l’anàlisi de 

textos literaris, 

mitjançant      la 

formulació de 

judicis 

personals. 
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Unitat 5 
 

BLOC 1: ESCOLTAR I PARLAR 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Gèneres dialogats de la 

comunicació oral, formals i 

espontanis. 

2n.VLL.BL1.1. 

Participar 

activament 

 i 

respectuosament 

en col·loquis i 

debats regulats 

per a  prendre 

decisions 

col·lectives, 

expressant el 

desacord  de 

manera assertiva, 

seguint les 

indicacions       del 

moderador i 

exposant     de 

manera clara   i 

ordenada    les 

conclusions, 

utilitzant el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu  i  les 

estratègies 

d’interacció oral. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL1.1.1. 

Participa 

activament i 

respectuosamen

t en col·loquis i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives. 

2n.VLL.BL1.1.2. 

Participa en 

col·loquis i 

debats regulats 

expressant  el 

desacord de 

manera 

assertiva. 

2n.VLL.BL1.1.3. 

Participa en 

col·loquis i 

debats regulats 

seguint les 

indicacions del 

moderador i 

exposant de 

manera clara i 

ordenada les 

conclusions. 

2n.VLL.BL1.1.4. 

Participa en 

col·loquis i 

debats regulats 

utilitzant el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

20, 21, 22, 29 

Estudi, anàlisi i 

dramatització del debat. 

 

Participació en situacions de 

comunicació que 

desenvolupen les relacions 

socials en l’entorn acadèmic. 

 

Participació en 

reformulacions del missatge 

en contextos multilingües. 

 

Aplicació de les 

característiques del 

llenguatge conversacional, 

dels principis de cooperació, 

de les habilitats socials en 

les formes de tractament i 

respecte; en la identificació 

de problemes 

interpersonals, en la recerca 

de solucions, en l’anticipació

  de 

conseqüències i en la presa 

de decisions. 

 

Aplicació de tècniques 

d’escolta activa i ús del diàleg 

igualitari. 

 

Responsabilitat i eficàcia 

en la resolució de tasques. 

 

Aplicació i avaluació de les 

propietats textuals en els 

intercanvis de comunicació 

oral. 

 

Aplicació, anàlisi i avaluació 

dels elements d’expressió 

oral no verbals, corporals i 

paralingüístics. 
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Utilització del lèxic del 
nivell 
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educatiu i d’un llenguatge no 

discriminatori. 

Valoració de la conversació 

com a ferramenta de les 

habilitats socials, de 

mediació, d’expressió de la 

creativitat i de respecte per 

les opinions dels altres. 

Creació del pensament de 

perspectiva. 

Foment de la solidaritat, la 

tolerància, el respecte i 

l’amabilitat. 

Coneixement d’estructures i 

tècniques d’aprenentatge 

cooperatiu. 

   

Assumpció de diferents 

rols en equips de treball. 

2n.VLL.BL1.2. 

Participar en 

equips de treball 

per a assolir 

metes comunes, 

assumint 

diversos rols amb 

eficàcia i 

responsabilitat; 

donar suport  a 

companys   i 

companyes, 

demostrant 

empatia   

 i 

reconeixent les 

seues 

aportacions, i 

utilitzar el diàleg 

igualitari per a 

resoldre conflictes 

i discrepàncies. 

CC

LI 

SIE

E 

CS

C 

2n.VLL.BL1.2.1. 

Participa  en 

equips de treball 

per a assolir 

metes comunes, 

assumint 

diversos rols 

amb eficàcia  

 i 

responsabilitat, 

amb l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL1.2.2. 

Participa  en 

equips de treball 

per a assolir 

metes comunes, 

donant suport a 

companys   i 

companyes, 

demostrant 

empatia   i 

reconeixent les 

seues 

aportacions, 

amb l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL1.2.3. 

Participa en 

equips de treball 

per a assolir 

metes comunes, 

8, 20, 21, 22 
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utilitzant el 

diàleg igualitari

 per  a 

resoldre 

conflictes    i 

discrepàncies, 

amb l’ajuda de 

guies. 

 

Característiques dels textos 

orals instructius i expositius. 

2n.VLL.BL1.3. 

Interpretar   

 textos orals 

i audiovisuals de 

 gèneres, 

tipologies        i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius       

 i expositius, 

   propis 

de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social, 

analitzant    

 les 

característiques 

formals  i    de 

contingut   i  els 

elements      no 

verbals, 

especialment   la 

gestualitat, la 

dicció i el to, 

utilitzant, amb

 ajuda, les 

estratègies    

 de 

comprensió oral 

adequades al text 

i al propòsit de 

l’escolta. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL1.3.1. 

Interpreta textos 

orals  i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius   i 

expositius, 

propis de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i 

social. 

2n.VLL.BL1.3.2. 

Interpreta textos 

orals  i 

audiovisuals 

analitzant   les 

característiques 

formals i   de 

contingut  i els 

elements    no 

verbals, 

especialment   la 

gestualitat. 

2n.VLL.BL1.3.3. 

Interpreta textos 

orals i 

audiovisuals 

utilitzant,      amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al 

text i al propòsit 

de l’escolta. 

7, 23, 39, 42, 

43, 47, 48, 50 

Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les 

propietats textuals en 

l’anàlisi dels textos 

instructius i 

expositius. 

 

Escolta activa, comprensió, 

interpretació i anàlisi de 

textos orals i audiovisuals 

instructius i expositius i els 

que generen els 

aprenentatges i projectes 

de 

treball. 

 

Anàlisi de la informació no 

verbal corporal i 

paralingüística. 

 

Aplicació de les estratègies 

de comprensió oral de 

manera conscient i reflexiva. 

 

Ús de tècniques de 

memorització i retenció de 

la 

informació. 

 

Ús de tècniques 

d’interpretació de lèxic nou. 

 

Utilització guiada de 

diccionaris i fonts 

d’informació en diferents 

suports. 
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BLOC 2: LLEGIR I ESCRIURE 

 
 

CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

I 

COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

 
INDICADORS 

D’ÈXIT 

 
 

ACTIVITATS 

Característiques bàsiques 

dels textos instructius i 

expositius. 

Aplicació dels coneixements 

sobre les característiques 

bàsiques dels textos 

instructius i expositius a la 

comprensió, interpretació i 

anàlisi d’aquests. 

Lectura, comprensió, 

interpretació i anàlisi de 

textos escrits narratius, 

descriptius,  instructius, 

expositius, argumentatius. 

Ús i aplicació d’estratègies 

de comprensió́ lectora, 

especialment en textos 

expositius i instructius. 

2n.VLL.BL2.1. 

Interpretar textos 

escrits en suports 

diversos,       de 

l’àmbit  personal, 

acadèmic i social, 

de   tipologies 

diverses, a través 

de l’anàlisi   dels 

elements formals i 

de    contingut 

propis del  nivell 

educatiu, utilitzant 

les estratègies de 

comprensió 

lectora adequades 

al text i a l’objectiu 

de la lectura, per a 

construir         el 

significat    global 

del text i com a 

suport    a    les 

tasques 

d’aprenentatge. 

CCLI 

CSC 

CAA 

2n.VLL.BL2.1.1. 

Interpreta   textos 

escrits en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social, 

de  tipologies 

diverses, 

especialment 

instructius,   de 

manera autònoma, 

i expositius, amb 

supervisió, per a 

construir     el 

significat global del 

text i com a suport 

a les  tasques 

d’aprenentatge. 

2n.VLL.BL2.1.2. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius a través 

de l’anàlisi dels 

elements formals i 

de contingut propis 

del nivell educatiu. 

2n.VLL.BL2.1.3. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius utilitzant 

les estratègies de 

comprensió lectora 

adequades al text i 

a l’objectiu de la 

lectura. 

1 a 22, 27 a 

49, 

autoavaluació 

1 

Producció de textos escrits 

narratius, descriptius, 

instructius, expositius, 

argumentatius,  amb 

2n.VLL.BL2.2. 

Planificar i 

escriure, amb 

adequació, 

2n.VLL.BL2.2.1. 

Aplica les 

estratègies de 

planificació en el 

18, 20, 22 
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adequació, coherència, 

cohesió i correcció, d’acord 

amb les característiques 

pròpies dels gèneres. 

Creació de textos escrits de 

caràcter instructiu o 

expositiu, individuals i 

col·lectius, a partir de 

propostes que promoguen 

la creativitat i el gaudi 

personal, usant recursos 

lingüístics, recursos del 

llenguatge no verbal i 

utilitzant ferramentes digitals 

d’edició i presentació amb 

l’ajuda de guies. 

Aplicació del coneixement 

sobre les propietats textuals 

en l’escriptura de textos 

instructius i expositius. 

coherència, 

cohesió, correcció 

ortogràfica, 

gramatical i lèxica 

del nivell educatiu, 

textos en suports 

diversos,    de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

de  diverses 

tipologies aplicant 

les estratègies del 

procés 

d’escriptura, fent 

servir    un 

llenguatge no 

discriminatori. 

CCLI 

CAA 

SIEE 

CSC 

procés d’escriptura 

de textos diversos, 

de manera 

autònoma i amb 

supervisió. 

2n.VLL.BL2.2.2. 

Escriu,   amb 

adequació, 

coherència    i 

cohesió,  pròpies 

del nivell educatiu, 

textos, en suports 

diversos,    de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

instructius,   de 

manera autònoma, 

expositius,  amb 

supervisió,  i 

argumentatius, 

amb l’ajuda de 

guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

 

Ús d’estratègies de 

planificació com a part del 

procés d’escriptura, 

especialment en textos 

instructius i expositius. 

Anàlisi del públic destinatari 

i adaptació de la 

comunicació en funció 

d’aquest. 

Ús d’estratègies de 

textualització o escriptura, 

com a part del procés de 

producció escrita, de forma 

reflexiva i dialogada. 

Ús de processadors de 

textos en l’escriptura. 

Selecció raonada dels 

textos produïts que 

s’inclouen en el dossier. 

Reflexió sobre la 

importància de l’escriptura 

en el desenvolupament 

personal, 

 
2n.VLL.BL2.2.3. 

Escriu,  amb 

correcció 

ortogràfica   i 

gramatical pròpies 

del nivell educatiu, 

textos, en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic  

i social, instructius, 

de manera 

autònoma, 

expositius,  amb 

supervisió,   i 

argumentatius, 

amb l’ajuda de 

guies, descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.4. 

Escriu, amb 

correcció lèxica 
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com a organitzador del 

pensament i instrument per 

a l’enriquiment del 

vocabulari. 

 
pròpia del nivell 

educatiu, textos, en 

suports diversos, 

de l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

instructius, de 

manera autònoma, 

expositius, amb 

supervisió,   i 

argumentatius, 

amb l’ajuda de 

guies, descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.5. 

Escriu textos 

instructius  i 

expositius fent 

servir un 

llenguatge no 

discriminatori. 

 

Avaluació de les 

produccions pròpies o 

alienes com a part del 

procés d’escriptura, amb la 

col·laboració dels companys 

i companyes, comparant el 

resultat amb el pla original, 

jutjant si el text respon a 

l’objectiu d’escriptura i 

analitzant l’adequació, 

coherència i cohesió, amb la 

finalitat de millorar els 

textos. 

2n.VLL.BL2.3. 

Avaluar, amb la 

col·laboració dels 

companys  i les 

companyes,  els 

textos  escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

procés 

d’escriptura, 

identificant   els 

errors 

d’adequació, 

coherència, 

cohesió i correcció 

del nivell educatiu, 

resolent    els 

dubtes de manera 

reflexiva     i 

dialogada, amb 

l’ajuda de 

diccionaris 

impresos o digitals 

i altres fonts de 

consulta. 

CCLI 

2n.VLL.BL2.3.1. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes,   els 

textos     escrits 

propis   o aliens, 

com a  part del 

procés de revisió 

de  l’escriptura, 

identificant  errors 

d’adequació, 

coherència    i 

cohesió del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.2. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes, els 

textos escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

procés de revisió 

de l’escriptura, 

identificant        els 

8, 18, 20, 24, 

48, 51 
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CAA errors de correcció 

del nivell educatiu. 

 

Revisió de produccions 

pròpies i alienes, identificant 

i corregint els errors 

ortogràfics, gramaticals i 

lèxics, d’acord amb les 

normes de correcció 

determinades per al nivell 

educatiu. 

Reescriptura total o parcial 

dels textos escrits, corregint 

els errors en l’adequació, 

coherència, cohesió i 

correcció detectats en el 

procés d’avaluació i revisió. 

Ús de fonts de consulta 

impreses i digitals com a 

suport per a la revisió 

ortogràfica, gramatical i 

lèxica. 

 
2n.VLL.BL2.3.3. 

En el procés de 

revisió de textos 

escrits resol els 

dubtes, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes, de 

manera reflexiva i 

dialogada,      amb 

l’ajuda de 

diccionaris 

impresos o digitals 

i altres fonts de 

consulta. 

 

Ús de tècniques de selecció, 

organització i revisió del 

lèxic nou. 

 

Autoconeixement. 2n.VLL.BL2.7. 

Elaborar, amb 

ajuda de guies, de 

manera       eficaç 

tasques o 

projectes; tindre 

iniciativa per a 

emprendre i 

proposar accions, 

sent conscient de 

les seues 

fortaleses    i 

febleses; mostrar 

curiositat i interés 

durant el   seu 

desenvolupament, 

i actuar  amb 

flexibilitat buscant 

amb  suport 

solucions 

alternatives. 

SIEE 

2n.VLL.BL2.7.1. 

Té iniciativa per a 

proposar i 

emprendre 

accions  que 

contribuïsquen  a 

elaborar, amb 

l’ajuda de guies, 

de manera eficaç 

tasques   o 

projectes 

individuals o 

col·lectius. 

2n.VLL.BL2.7.2. 

Reconeix, amb 

l’ajuda de guies, les

 seues 

fortaleses i les 

utilitza 

adequadament,  i 

identifica les seues 

febleses, 

24, 25, 51, 52 

Valoració de fortaleses i 

febleses. 

 

Autoregulació d’emocions, 

control de l’ansietat i 

incertesa i capacitat 

d’automotivació. 

 

Superació d’obstacles i 

fracassos. 

 

Mostrar d’iniciativa, idees 

innovadores, perseverança 

i flexibilitat. 

 

Valoració de l’error com a 

oportunitat. 

 

Utilització del pensament 

alternatiu. 

 

Desenvolupament del 

sentit crític. 
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esforçant-se per 

superar-les. 

2n.VLL.BL2.7.3. 

Manté, amb l’ajuda 

de guies, la 

curiositat i l’interés 

durant tot el procés 

de realització de 

tasques o 

projectes. 

2n.VLL.BL2.7.4. 

Actua amb 

flexibilitat davant 

d’obstacles i 

dificultats, buscant 

solucions amb 

l’ajuda de guies. 
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BLOC 3: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 
 

CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

I 

COMPETÈNCIES 

CLAU 

 
 

INDICADORS D’ÈXIT 

 
 

ACTIVITATS 

Aplicació de 

casos especials

 de la 

concordança 

gramatical. 

Ús d’adjectius 

determinatius i 

pronoms 

interrogatius i 

exclamatius. 

2n.VLL.BL3.1. 

Identificar i 

classificar   les 

diverses 

categories 

gramaticals  que 

componen un text, 

establint    la 

concordança 

gramatical entre 

aquestes; 

analitzar-les 

morfològicament, 

reconeixent    el 

paper gramatical i 

semàntic  que 

exerceixen en el 

discurs, i utilitzar- 

les correctament 

en la comprensió i 

creació de textos 

instructius     i 

expositius. 

CCLI 

2n.VLL.BL3.1.1. Identifica 

i classifica les diverses 

categories gramaticals 

que componen un text 

instructiu o explicatiu, 

establint la concordança 

entre aquestes. 

2n.VLL.BL3.1.2. Identifica, 

de manera autònoma, les 

categories gramaticals, 

analitzant-les 

morfològicament, 

reconeixent  el paper 

gramatical i semàntic que 

exerceixen en el discurs. 

2n.VLL.BL3.1.3. Crea   i 

revisa textos instructius i 

expositius, utilitzant 

correctament  les 

categories gramaticals. 

1 a 22, 36, 

autoavaluació 1, 

autoavaluació 2, 

autoavaluació 3, 

autoavaluació 8 

El verb i tipus.  

Les locucions 

adjectives, 

preposicionals, 

adverbials, 

conjuntives. 

 

Utilització 

correcta de 

contraccions. 

 

Reconeixement 

del plural 

majestàtic i de 

modèstia. 

 

Ús de grafemes i 

seqüències de 

grafemes 

especials. 

Els dígrafs. 

1r.VLL.BL3.2. 

Crear i revisar 

textos  escrits 

aplicant-hi 

correctament les 

normes 

ortogràfiques  de 

la llengua pròpies 

del   nivell 

educatiu. 

1r.VLL.BL3.2.1.   Crea    i 

revisa textos narratius i 

descriptius utilitzant 

correctament  les 

categories gramaticals. 

27 a 49, 

autoavaluació 4, 

autoavaluació 5, 

autoavaluació 7, 

autoavaluació 9, 

autoavaluació 

10 

 CCLI   

 CAA   
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BLOC 4: EDUCACIÓ LITERÀRIA 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIE

S CLAU 

 

INDICADOR

S D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Aproximació al 

coneixement d’altres mons a 

partir de la lectura. 

Utilització, de manera 

progressivament autònoma 

i responsable, de diferents 

tipus de biblioteques. 

2n.VLL.BL4.1. 
Fer 

lectures  d’obres 

literàries 

pròximes als 

seus gustos, 

triades lliurement 

o a  proposta del 

professorat,  en 

silenci, en veu 

alta o

 participant  en 

dramatitzacions 

de textos 

adequats al nivell

 educatiu, 

aplicant-hi,  

 de manera 

 guiada, 

tècniques 

expressives   i 

teatrals. 

CC

LI 

SIE

E 

CE

C 

2n.VLL.BL4.1.1. 

Fa lectures 

d’obres literàries 

pròximes als 

seus gustos, 

triades lliurement 

o a  proposta del 

professorat, en - 

silenci, en veu 

alta o

 participant  en 

dramatitzacions 

  i 

improvisacions 

de textos 

adequats al nivell

 educatiu, 

aplicant-hi,  

 de manera 

 guiada, 

tècniques 

expressives   i 

teatrals. 

Autoavaluaci

ó 1, 

autoavaluaci

ó 2 

Coneixement i respecte de 

les normes de 

funcionament, consulta 

guiada de catàlegs 

digitals i en línia. 

 

Lectura guiada i comprensió 

de textos i obres literàries, 

d’acord amb el nivell, com a 

base per a la formació de la 

personalitat literària i el 

gaudi 

personal. 

 

Selecció de lectures de 

manera autònoma o a 

proposta del professorat, de 

la biblioteca o d’altres 

àmbits. 

 

Pràctica de diversos tipus 

de lectura de textos literaris 

com a font de gaudi i 

informació i com un mitjà 

d’aprenentatge 

i enriquiment personal. 

 

Dramatització de textos 

literaris adaptats i 

adequats 

al nivell educatiu. 

 

Anàlisi de les 

característiques 

expressives dels textos 

teatrals, relacionant-los amb 

el cine, 

la ràdio i la televisió. 
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Aplicació de tècniques 

teatrals i de lectura 

expressiva en veu alta i en 

dramatitzacions. 
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Unitat 6 

 

BLOC 1: ESCOLTAR I PARLAR 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIE

S CLAU 

 

INDICADOR

S D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Gèneres dialogats de la 

comunicació oral, formals i 

espontanis. 

2n.VLL.BL1.1. 

Participar 

activament  i 

respectuosament 

en col·loquis  i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives, 

expressant el 

desacord  de 

manera assertiva, 

seguint les 

indicacions       del 

moderador i 

exposant     de 

manera clara   i 

ordenada   

 les 

conclusions, 

utilitzant el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu  i  les 

estratègies 

d’interacció oral. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL1.1.1. 

Participa 

activament i 

respectuosament 

en col·loquis i 

debats regulats 

per a prendre 

decisions 

col·lectives. 

2n.VLL.BL1.1.2. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats 

expressant  el 

desacord de 

manera assertiva. 

2n.VLL.BL1.1.3. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats seguint 

les indicacions        

del 

moderador i 

exposant  de 

manera clara i 

ordenada les 

conclusions. 

2n.VLL.BL1.1.4. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats utilitzant 

el lèxic

 adequat  al 

nivell educatiu i 

les estratègies 

d’interacció oral. 

Tota la unitat 

Estudi, anàlisi i 

dramatització del debat. 

 

Participació en situacions de 

comunicació que 

desenvolupen les 

relacions 

socials en l’entorn acadèmic. 

 

Participació en 

reformulacions del 

missatge en contextos 

multilingües. 

 

Aplicació de les 

característiques del 

llenguatge conversacional, 

dels principis de cooperació, 

de les habilitats socials en 

les formes de tractament i 

respecte en la identificació 

de problemes 

interpersonals, en la recerca 

de solucions, en l’anticipació

  de 

conseqüències i en la presa 

de decisions. 

 

Aplicació  de  tècniques 

d’escolta activa i ús del 

diàleg igualitari. 

 

Responsabilitat i eficàcia 

en la resolució de tasques. 

 

Aplicació i avaluació de les 

propietats textuals en els 

intercanvis de comunicació 

oral. 

 

   
Aplicació, anàlisi i avaluació 

dels elements d’expressió 

oral no verbals, corporals i 

paralingüístics. 
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Utilització del lèxic del nivell 

educatiu i d’un llenguatge no 

discriminatori. 

Valoració de la conversació 

com a ferramenta de les 

habilitats socials, de 

mediació, d’expressió de la 

creativitat i de respecte per 

les opinions dels altres. 

Creació del pensament de 

perspectiva. 

Foment de la solidaritat, la 

tolerància, el respecte i 

l’amabilitat. 

Coneixement d’estructures i 

tècniques d’aprenentatge 

cooperatiu. 

   

Assumpció de diferents rols 

en equips de treball. 

2n.VLL.BL1.2. 

Participar en 

equips de treball 

per a assolir 

metes comunes, 

assumint 

diversos rols amb 

eficàcia i 

responsabilitat; 

donar suport  a 

companys   i 

companyes, 

demostrant 

empatia   

 i 

reconeixent les 

seues 

aportacions,   i 

utilitzar el diàleg 

igualitari per  a 

resoldre 

conflictes i 

discrepàncies. 

CC

LI 

SIE

E 

CS

C 

2n.VLL.BL1.2.1. 

Participa en 

equips de treball 

per a assolir metes 

comunes, 

assumint diversos 

rols amb eficàcia 

 i 

responsabilitat, 

amb l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL1.2.2. 

Participa en 

equips de treball

 per a 

assolir  

 metes 

comunes, donant 

suport a 

companys i 

 companyes, 

demostrant 

empatia    i 

reconeixent les 

seues 

aportacions, amb 

l’ajuda de guies. 

2n.VLL.BL1.2.3. 

Participa en 

equips de treball 

per a assolir metes 

Tota la unitat 
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comunes, utilitzant 

el diàleg igualitari 



 

285 
 

  
per a resoldre 

conflictes i 

discrepàncies, 

amb l’ajuda de 

guies. 

 

Característiques dels textos 

orals instructius i expositius. 

Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les 

propietats textuals en 

l’anàlisi dels textos 

instructius i 

expositius. 

2n.VLL.BL1.3. 

Interpretar textos 

orals  i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius   i 

expositius, propis 

de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i 

social, analitzant

    les 

característiques 

formals  i    de 

contingut  i  els 

elements     no 

verbals, 

especialment    la 

gestualitat,     

 la dicció i el

   to, 

utilitzant,   amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al text 

i al propòsit de 

l’escolta. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL1.3.1. 

Interpreta  textos 

orals i 

audiovisuals de

 gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius  

 i 

expositius, propis 

de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social. 

2n.VLL.BL1.3.2. 

Interpreta   textos 

orals i 

audiovisuals 

analitzant    les 

característiques 

formals i    de 

contingut  i  els 

elements     no 

verbals, 

especialment   

 la 

gestualitat. 

2n.VLL.BL1.3.3. 

Interpreta textos 

orals i 

audiovisuals 

utilitzant,         amb 

ajuda, les 

estratègies         de 

comprensió oral 

adequades al text i 

al propòsit de 

l’escolta. 

1, 6, 15, 40, 

text 1, text 2, 

text 6, text 7, 

text 10,   text 

11 

Escolta activa, comprensió, 

interpretació i anàlisi de 

textos orals i audiovisuals 

instructius i expositius i els 

que generen els 

aprenentatges i projectes 

de 

treball. 

 

Anàlisi de la informació no 

verbal corporal i 

paralingüística. 

 

Aplicació de les 

estratègies de

 comprensió oral de 

manera conscient i reflexiva. 

 

Ús de tècniques de 

memorització i retenció de 

la 

informació. 

 

Ús de tècniques 

d’interpretació de lèxic nou. 

 

Utilització guiada de 

diccionaris i fonts 

d’informació en diferents 

suports. 
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Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les 

propietats textuals en la 

producció oral de textos 

instructius i expositius. 

Producció de textos orals 

instructius i expositius, i els 

que generen els 

aprenentatges i projectes de 

treball. 

2n.VLL.BL1.4. 

Produir oralment, 

amb el suport de 

les TIC i l’ajuda 

del professorat, 

textos breus de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i 

social, de temes 

relacionats amb 
el 

2n.VLL.BL1.4.1. 

Produeix 

oralment, amb el 

suport de les TIC i 

l’ajuda del 

professorat, 

textos breus de

 l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social, 

de   temes 

relacionats amb 
el 

39 
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Anàlisi, aplicació i avaluació 

dels procediments 

lingüístics d’expressió oral 

de textos instructius i 

expositius, prestant atenció 

a les interferències 

lingüístiques. 

Anàlisi, aplicació i avaluació 

dels elements d’expressió 

oral no verbals, corporals i 

paralingüístics, amb l’ajuda 

dels companys i les 

companyes i del 

professorat. 

currículum, 

especialment  de 

tipologia    textual 

instructiva    i 

expositiva, 

utilitzant     les 

estratègies 

d’expressió oral i 

els elements  no 

verbals adequats 

a  la   situació 

comunicativa i a 

l’objectiu 

proposat, 

aplicant-hi  

 les propietats 

textuals i el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu, per a   

 practicar 

aprenentatges 

lingüístics     

 i 

estructurar el 

pensamen

t. CCLI 

CA

A 

CS

C 

SIE

E 

currículum, 

especialment de 

tipologia textual 

instructiva   i 

expositiva, per a 

practicar 

aprenentatges 

lingüístics   i 

estructurar el 

pensament. 

2n.VLL.BL1.4.2. 

Produeix 

oralment textos

 breus 

utilitzant,  amb 

l’ajuda de guies, 

les estratègies 

d’expressió oral i 

els elements  no 

verbals adequats 

a la  situació 

comunicativa i a 

l’objectiu 

proposat. 

2n.VLL.BL1.4.3. 

Produeix oralment 

textos instructius i 

expositius breus 

aplicant-hi les 

propietats 

textuals. 

2n.VLL.BL1.4.4. 

Produeix oralment 

textos breus amb 

lèxic adequat al 

nivell educatiu. 
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Coneixement dels estudis i 

professions vinculats als 

coneixements de l’àrea. 

Autoconeixement d’aptituds 

i interessos. 

Procés estructurat de presa 

de decisions. 

2n.VLL.BL1.6. 

Reconéixer els 

estudis i   les 

professions 

vinculats amb els 

coneixements 

del nivell 

educatiu, i 

identificar    els 

coneixements, 

les habilitats 

 i  les 

competències 

que requereixen 

per a relacionar-

les amb les  

 seues 

2n.VLL.BL1.6.1. 

Reconeix,  amb 

l’ajuda de guies, 

els estudis i  les 

professions 

vinculats amb els 

coneixements  del 

nivell educatiu. 

2n.VLL.BL1.6.2. 

Identifica, amb 

l’ajuda de guies, 

els coneixements, 

les habilitats i les 

competències que 

Text 1, 

text 2, 

text 10, text 

11 
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fortaleses i 

preferències. 

SIE

E 

CS

C 

requereixen els 

estudis  i 

 les 

professions 

vinculats amb els 

coneixements del 

nivell educatiu 

per a relacionar-les 

amb  les  seues 

fortaleses    i 

preferències. 
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BLOC 2: LLEGIR I ESCRIURE 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

INDICADOR

S D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Característiques bàsiques 

dels textos instructius i 

expositius. 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

característiques bàsiques 

dels textos instructius i 

expositius a la comprensió, 

interpretació i anàlisi 

d’aquests. 

Lectura, comprensió, 

interpretació i anàlisi de 

textos escrits narratius, 

descriptius, instructius, 

expositius, argumentatius. 

Ús i aplicació d’estratègies 

de comprensió lectora, 

especialment en textos 

expositius i instructius. 

2n.VLL.BL2.1. 

Interpretar textos 

escrits en suports 

diversos,       de 

l’àmbit  personal, 

acadèmic i social, 

de   tipologies 

diverses, a través 

de l’anàlisi   dels 

elements formals i 

de    contingut 

propis del  nivell 

educatiu, utilitzant 

les estratègies de 

comprensió 

lectora adequades 

al text i a l’objectiu 

de la lectura, per a 

construir         el 

significat    global 

del text i com a 

suport    a    les 

tasques 

d’aprenentatge. 

CCLI 

CSC 

CAA 

2n.VLL.BL2.1.1. 

Interpreta  textos 

escrits en suports 

diversos, de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

de  tipologies 

diverses, 

especialment 

instructius,  

 de manera 

autònoma, i 

expositius, amb 

supervisió, per a 

construir     el 

significat global 

del text i com a 

suport a les 

 tasques 

d’aprenentatge. 

2n.VLL.BL2.1.2. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius a 

través de l’anàlisi 

dels elements 

formals i de 

contingut propis 

del nivell educatiu. 

2n.VLL.BL2.1.3. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius 

utilitzant les 

estratègies de 

comprensió 

lectora adequades 

al text i a l’objectiu 

de la lectura. 

1 a 14, 19 a 

37, textos 1 al 

12, dossiers, 

tips lèxics, 

autoavaluaci

ó 
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Producció de textos escrits 

narratius, descriptius, 

instructius, expositius, 

argumentatius, d’acord amb 

les característiques 

pròpies 

2n.VLL.BL2.2. 

Planificar i 

escriure, amb 

adequació, 

coherència, 

2n.VLL.BL2.2.1. 

Aplica les 

estratègies de 

planificació en el 

procés 

d’escriptura 

24, 33, 34, 

35, 36, 

dossiers 
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dels gèneres. 

Creació de textos escrits de 

caràcter instructiu o 

expositiu, individuals i 

col·lectius, a partir de 

propostes que promoguen 

la creativitat i el gaudi 

personal, usant recursos 

lingüístics, recursos del 

llenguatge no verbal i 

utilitzant ferramentes digitals 

d’edició i presentació amb 

l’ajuda de guies. 

Aplicació del coneixement 

sobre les propietats textuals 

en l’escriptura de textos 

instructius i expositius. 

Ús d’estratègies de 

planificació com a part del 

procés d’escriptura, 

especialment en textos 

instructius i expositius. 

Anàlisi del públic destinatari 

i adaptació de la 

comunicació en funció 

d’aquest. 

Ús d’estratègies de 

textualització o escriptura, 

com a part del procés de 

cohesió, 

correcció 

ortogràfica, 

gramatical i 

lèxica del nivell 

educatiu, textos 

en suports 

diversos,   

 de l’àmbit

 personal, 

acadèmic i 

social, de 

 diverses 

tipologies, 

aplicant les 

estratègies del 

procés 

d’escriptura, fent 

servir    un 

llenguatge no 

discriminatori. 

CC

LI 

CA

A 

SIE

E 

CS

C 

de textos diversos, 

en especial 

instructius, de 

manera autònoma, 

i expositius, amb 

supervisió. 

2n.VLL.BL2.2.2. 

Escriu,  amb 

adequació, 

coherència, 

cohesió, pròpies 

del nivell educatiu, 

textos, en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social, 

instructius,   de 

manera autònoma, 

expositius,  amb 

supervisió,   i 

argumentatius, 

amb l’ajuda de 

guies, descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.3. 

Escriu, amb 

correcció 

ortogràfica  i 

gramatical pròpies 
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producció escrita, de forma 

reflexiva i dialogada. 

Ús de processadors de 

textos en l’escriptura. 

Selecció raonada dels 

textos produïts que 

s’inclouen en el dossier. 

Reflexió sobre la 

importància de l’escriptura 

en el desenvolupament 

personal, com a 

organitzador del pensament 

i instrument per a 

l’enriquiment del vocabulari. 

 del nivell educatiu, 

textos, en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social, 

instructius, 

expositius, amb 

supervisió,   i 

argumentatius, 

amb l’ajuda de 

guies, descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.4. 

Escriu, amb 

correcció lèxica 

pròpia del nivell 

educatiu,     textos, 
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en suports 

diversos, de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

instructius,  amb 

supervisió,   i 

argumentatius, 

amb l’ajuda de 

guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.5. 

Escriu textos 

instructius  i 

expositius fent 

servir un 

llenguatge no 

discriminatori. 

 

Avaluació de les 

produccions pròpies o 

alienes com a part del 

procés d’escriptura, amb la 

col·laboració dels 

companys i companyes, 

comparant el resultat amb 

el pla original, jutjant si el 

text respon a l’objectiu 

d’escriptura i analitzant

 l’adequació, 

coherència i cohesió, amb 

la finalitat de millorar els 

textos. 

Revisió de produccions 

pròpies i alienes, 

identificant i corregint els 

errors ortogràfics, 

gramaticals i lèxics, d’acord 

amb les normes de 

correcció determinades per 

al nivell educatiu. 

Reescriptura total o parcial 

dels textos escrits, corregint 

els errors pel que fa a 

l’adequació, la coherència, 

la cohesió i la correcció 

detectats en el procés 

d’avaluació i revisió. 

Ús de fonts de consulta 

2n.VLL.BL2.3. 

Avaluar, amb la 

col·laboració dels 

companys  i les 

companyes,  els 

textos  escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

procés 

d’escriptura, 

identificant   els 

errors 

d’adequació, 

coherència, 

cohesió i correcció 

del nivell educatiu, 

resolent    els 

dubtes de manera 

reflexiva     i 

dialogada, amb 

l’ajuda  de 

diccionaris 

impresos o digitals 

i altres fonts de 

consulta. 

CCLI 

CAA 

2n.VLL.BL2.3.1. 

Avalua,   amb  

 la 

col·laboració  

 dels 

companys i  les 

companyes,   

 els textos   

  escrits 

propis   o 

 aliens, com a

   part  del 

procés de revisió 

de  l’escriptura, 

identificant  errors 

d’adequació, 

coherència      i 

cohesió del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.2. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys i les 

companyes, els 

textos escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

procés de revisió

 de 

l’escriptura, 

identificant els 

3, 8, 16, 41, 

tips lèxics, 

dossiers 
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impreses i digitals com a errors de 

correcció del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.3. 
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suport per a la revisió 

ortogràfica, gramatical i 

lèxica. 

Ús de tècniques de 

selecció, organització i 

revisió del lèxic nou. 

 
En el procés de 

revisió de textos 

escrits resol els 

dubtes, amb la 

col·laboració dels 

companys i les 

companyes, de 

manera reflexiva i 

dialogada,      amb 

l’ajuda de 

diccionaris 

impresos o 

digitals i altres 

fonts de consulta. 

 

Ús de tècniques de 

síntesi de la informació. 

2n.VLL.BL2.4. 

Sintetitzar   textos 

orals i  escrits 

instructius    i 

expositius, 

utilitzant 

esquemes, taules 

i  resums; 

seleccionant  les 

informacions 

essencials; 

generalitzant 

informacions 

relacionades,      i 

elaborant un text 

coherent       i 

cohesionat que no 

reproduïsca 

literalment parts 

del text original, 

per a usar   la 

informació   en 

l’aprenentatge    o 

en la realització de 

projectes    de 

treball. 

CCLI 

CAA 

2n.VLL.BL2.4.1. 

Sintetitza, 

utilitzant els 

procediments de

 síntesi 

adequada al 

nivell educatiu  i 

 a   la 

tipologia   textual, 

seleccionant  les 

informacions 

essencials, 

generalitzant 

informacions 

relacionades, 

textos orals    i 

escrits instructius 

i expositius, per a 

usar la informació 

en l’aprenentatge 

o en la realització 

de projectes     

 de treball. 

2n.VLL.BL2.4.2. 

Elabora un  text 

instructiu    o 

expositiu 

coherent i 

cohesionat que no 

reprodueix 

literalment parts 

del text original. 

CCLI 

24, 33, 34, 

dossiers 

Planificació i realització, 

amb l’ajuda del professorat, 

2n.VLL.BL2.5. 

Realitzar amb 

2n.VLL.BL2.5.1. 

Realitza, amb 

Dossier

s, taller 
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de 
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projectes de treball 

individuals i en equip, sobre 

temes del currículum, amb 

especial interés per les 

obres literàries, o temes 

socials, científics i culturals 

motivadors per a l’alumnat, 

seguint les fases del procés. 

Actuació eficaç en equips 

de treball. 

Participació en la creació de 

normes de funcionament de 

l’equip. 

Recerca, localització i 

extracció d’informació en 

diferents tipus de textos i 

fonts documentals i no 

documentals, amb la 

col·laboració dels 

companys i companyes, 

esmentant les fonts 

d’informació. 

Utilització de diferents tipus 

de biblioteques per a 

obtindre informació. 

Utilització, amb la 

col·laboració dels 

companys i companyes, de 

les TIC en totes les fases 

del procés d’elaboració d’un 

projecte. 

Reflexió, a través de 

qüestionaris o l’escriptura 

d’un diari, sobre el procés 

d’aprenentatge i els 

coneixements de qualsevol 

tipus adquirits durant la 

realització d’un projecte de 

treball. 

Ús del pensament com un 

mitjà i un fi, per a la reflexió 

sobre la importància de la 

lectura i l’escriptura com a 

mitjans d’aprenentatge per 

a ampliar els coneixements 

des d’un punt de vista crític 

i creatiu. 

creativitat tasques 

o projectes de 

treball individuals o 

col·lectius, amb 

l’ajuda del 

professorat, sobre 

temes motivadors 

per a l’alumnat, 

seguint les fases 

del procés d’un 

projecte de treball, 

per a obtindre un 

producte        final 

original    de 

caràcter instructiu 

o expositiu on se 

citen les fonts 

d’informació, 

adoptant un punt 

de vista crític i 

creatiu, fent una 

previsió   de 

recursos i temps 

ajustada  als 

objectius 

proposats; 

adaptar-ho    a 

canvis i 

imprevistos, 

transformant  les 

dificultats     en 

possibilitats; 

avaluar   amb 

l’ajuda de guies el 

procés  i    el 

producte final,   i 

comunicar 

personalment els 

resultats 

obtinguts. 

CCLI 

SIEE 

CAA 

creativitat i 

l’ajuda del

 professorat, 

projectes de 

treball de  

 caràcter 

instructiu      o 

expositiu, 

individuals   i

 en equips 

cooperatius, 

sobre temes 

 diversos, 

seguint les fases 

del    procés 

d’elaboració 

(planificació, 

supervisió, 

avaluació      

 i 

comunicació). 

2n.VLL.BL2.5.2. 

Cita de manera 

convencional les 

fonts d’informació 

que utilitza en 

projectes de 

treball. 

2n.VLL.BL2.5.3. 

Fa, amb l’ajuda 

de guies, una 

previsió de

 recursos   i 

temps ajustada 

als objectius 

proposats,   i 

l’adapta a canvis 

i imprevistos, 

transformant les 

dificultats  en 

possibilitats. 

2n.VLL.BL2.5.4. 

Avalua, amb 

l’ajuda de guies i 

dels companys i 

companyes, el 

procés i el 

producte final. 

2n.VLL.BL2.5.5. 

Comunica 

d’escriptura 
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personalment, 

amb l’ajuda de 

guies, els 

resultats 
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obtinguts. 

 

Construcció d’un producte o 

meta col·lectius compartint 

informació i recursos. 

2n.VLL.BL2.6. 

Realitzar 

projectes  de 

treball individuals i 

en equips 

cooperatius, sobre 

temes del 

currículum o sobre 

temes socials, 

científics    i 

culturals, del nivell 

educatiu, buscant 

i seleccionant 

informació   en 

mitjans digitals de 

manera 

contrastada; crear 

continguts  per 

mitjà d’aplicacions 

informàtiques 

d’escriptori,   i 

col·laborar i 

comunicar-se amb 

altres filtrant i 

compartint 

informació i 

continguts digitals 

de manera segura 

i responsable. 

CD 

SIEE 

CAA 

2n.VLL.BL2.6.1. 

Realitza 

projectes de 

treball buscant i 

seleccionant 

informació  en 

mitjans digitals, 

enregistrant-la en 

paper de manera 

acurada   o 

emmagatzemant- 

la digitalment en 

dispositius 

informàtics  i 

serveis de la 

xarxa, amb

 l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL2.6.2. 

Col·labora  i  es 

comunica per   a 

construir    un 

producte o tasca 

col·lectiva, 

compartint 

informació      i 

continguts 

digitals, i fent

 servir les eines  

   de 

comunicació TIC 

i entorns virtuals 

d’aprenentatge, 

amb l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL2.6.3. 

Realitza 

projectes de

 treball, amb 

l’ajuda de guies, 

creant continguts 

digitals per mitjà 

d’aplicacions 

informàtiques 

d’escriptori 

aplicant-hi  els 

diversos tipus de 

llicències. 

1, 5, 8, 39 

Realització, formatat senzill 

i impressió de documents de 

text. 

 

Ús de ferramentes digitals 

de busca en pàgines web 

especialitzades, diccionaris 

i enciclopèdies en línia, 

bases de dades 

especialitzades, etc., i 

ferramentes de 

visualització. 

 

Emmagatzematge de la 

informació digital. 

 

Valoració dels aspectes 

positius de les TIC per a la 

recerca i el contrast 

d’informació. 

 

Disseny de presentacions 

multimèdia. 

 

Ús de les ferramentes més 

comunes de les TIC per a 

col·laborar i comunicar-se 

amb la resta del grup amb la 

finalitat de planificar el 

treball, aportar idees 

constructives pròpies, 

comprendre les idees 

alienes, etc. 

 

Utilització del correu 

electrònic i mòduls 

cooperatius en entorns 

personals d’aprenentatge. 

 

Adquisició d’hàbits i 

conductes per a la 

comunicació i la protecció 

de l’individu i per a protegir 

els altres de les males 

pràctiques com el 

ciberassetjament. 

 

Coneixement i ús de drets 

d’autoria i llicències de 

publicació. 
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2n.VLL.BL2.6.4. 

Aplica bones 
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maneres de 

conducta en la 

comunicació en 

entorns virtuals, i 

prevé, denuncia i 

protegeix      altres 

companys i 

companyes de 

males pràctiques 

com el 

ciberassetjament, 

amb l’ajuda de 

guies. 

 

Autoconeixement. 

Valoració de fortaleses i 

febleses. 

Autoregulació d’emocions, 

control de l’ansietat i 

incertesa i capacitat 

d’automotivació. 

Superació d’obstacles i 

fracassos. 

Mostra d’iniciativa, idees 

innovadores, perseverança 

i flexibilitat. 

Valoració de l’error com a 

oportunitat. 

Utilització del pensament 

alternatiu. 

Desenvolupament del sentit 

crític. 

2n.VLL.BL2.7. 

Realitzar, amb 

l’ajuda de guies i 

de manera eficaç, 

tasques o 

projectes; tindre 

iniciativa per a 

emprendre i 

proposar accions, 

sent conscient de 

les seues 

fortaleses     i 

febleses; mostrar 

curiositat i interés 

durant el   seu 

desenvolupament, 

i actuar  amb 

flexibilitat buscant 

amb  suport 

solucions 

alternatives. 

SIEE 

2n.VLL.BL2.7.1. 

Té iniciativa per a 

proposar i 

emprendre 

accions que 

contribuïsquen a 

realitzar, amb 

l’ajuda de guies i 

de manera eficaç, 

tasques o 

projectes 

individuals o 

col·lectius. 

2n.VLL.BL2.7.2. 

Reconeix, amb 

l’ajuda de guies, 

les seues 

fortaleses i les 

utilitza 

adequadament, 

 i 

identifica les 

seues febleses, 

esforçant-se per 

superar-les. 

2n.VLL.BL2.7.3. 

Manté, amb 

l’ajuda de guies, la 

curiositat i l’interés 

durant tot el 

procés de 

realització de 

tasques o 

projectes. 

2n.VLL.BL2.7.4. 

Actua  amb 

Dictats 
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flexibilitat davant 
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d’obstacles i 

dificultats, 

buscant solucions 

amb l’ajuda de 

guies. 
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BLOC 3: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

INDICADOR

S D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Reconeixement i ús 
dels 

2n.VLL.BL3.3. 2n.VLL.BL3.3.1. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 

procediments de Identificar els Identifica els 7, 

formació de paraules: diversos diversos autoavaluaci
ó 

composició i derivació. procediments de procediments de 1, 2, 4, 5 
 creació del lèxic, creació del lèxic,  

 propis del nivell propis del nivell  

 educatiu, distingint educatiu, per a  

 entre els 
morfològics 

enriquir el  

 i els préstecs 
d’altres 

vocabulari.  

 llengües, per a   

 enriquir el   

 vocabulari.   

 CCLI   

 CAA   

Significat de préstecs 2n.VLL.BL3.4. 

Explicar el canvi 

semàntic que afecta 

el significat de les 

paraules i les seues 

causes, identificant- 

ne els mecanismes i 

el significat de 

frases fetes i 

refranys per a 

diferenciar els usos 

connotatius i 

denotatius del 

llenguatge. 

CC

LI 

CA

A 

2n.VLL.BL3.4.1. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 

lèxics atenent l’origen i Reconeix les 7, 

procedència. relacions d’igualtat- autoavaluaci
ó 

Reconéixer gentilicis 

d’Europa. 

El canvi semàntic. 

Causes i mecanismes 

(paraules tabú i 

eufemismes). 

Ús connotatiu i 

denotatiu del llenguatge. 

Les frases fetes i els 

refranys. 

semblança i 

d’oposició pròpies 

del nivell educatiu 

que s’estableixen 

entre les paraules 

per a copsar el 

sentit global d’un 

text. 

2n.VLL.BL3.4.2. 

Explica    el    canvi 

semàntic que 

afecta el significat 

de les 

1, 2, 4, 5, 6 

 paraules i les 
seues 

 

 causes, identificant  

 els mecanismes 
de 

 

 les paraules tabú i  

 dels eufemismes i 
el 
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 significat de frases  

 fetes i refranys per 
a 

 

 diferenciar els 
usos 

 

 connotatius i  

 denotatius del  

 llenguatge.  
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Significat de 

neologismes i de 

préstecs lèxics atenent 

l’origen i procedència i 

la manera 

d’incorporació en la 

llengua. 

El canvi semàntic. 

Causes i mecanismes. 

Reconeixement de les 

relacions d’igualtat- 

semblança i d’inclusió 

entre les paraules. 

3r.VLL.BL3.4. 

Explicar el canvi 

semàntic que afecta 

el significat de les 

paraules i les seues 

causes, identificant- 

ne els mecanismes 

per a diferenciar els 

usos connotatius i 

denotatius del 

llenguatge, així com 

reconéixer les 

relacions d’igualtat- 

semblança  i 

d’inclusió que 

s’estableixen entre 

les paraules per a 

copsar el sentit 

global d’un text. 

3r.VLL.BL3.4.1. 

Reconeix les 

relacions d’igualtat- 

semblança  i 

d’inclusió que 

s’estableixen entre 

les paraules per a 

copsar el sentit 

global d’un text. 

12, 13, 14, 

autoavaluaci

ó 3 

El plurilingüisme i la 

realitat plurilingüe 

d’Europa. 

Identificació de les 

llengües europees, dels 

seus trets característics 

i de la seua distribució 

geogràfica. 

2n.VLL.BL3.7. 

Reconéixer     les 

diverses   llengües 

que conformen   la 

realitat   plurilingüe 

d’Europa,  explicar- 

ne  els   trets 

característics      i 

establir la 

distribució 

geogràfica 

d’aquestes 

llengües, per a 

enriquir-se i 

desenvolupar   una 

actitud respectuosa 

envers  un  entorn 

plurilingüe       

 i pluricultural. 

2n.VLL.BL3.7.1. 

Reconeix les 

diverses llengües 

que conformen la 

realitat plurilingüe 

d’Europa. 

2n.CLL BL3.7.2. 

Explica els   trets 

característics de 

les llengües 

d’Europa i estableix

  la  seua 

distribució 

geogràfica  en 

 la lectura i 

l’audició de textos 

instructius i 

explicatius. 

8, 9, 10, 
11, 

avaluació 1, 

2, 4, 5 
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BLOC 4: EDUCACIÓ LITERÀRIA 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Aproximació al coneixement 

d’altres mons a partir de la 

lectura. 

2n.VLL.BL4.1. Fer 

lectures  d’obres 

literàries pròximes 

als   seus  gustos, 

triades lliurement o 

a  proposta del 

professorat,  en 

silenci, en veu alta 

o participant  en 

dramatitzacions de 

textos adequats al 

nivell educatiu, 

aplicant-hi,   de 

manera  guiada, 

tècniques 

expressives    i 

teatrals. 

CCLI 

SIEE 

CEC 

2n.VLL.BL4.1.1. 

Fa  lectures 

d’obres literàries 

pròximes     als 

seus   gustos, 

triades lliurement 

o a proposta del 

professorat,   en 

silenci, en veu 

alta o participant 

en 

dramatitzacions i 

improvisacions 

de    textos 

adequats al nivell 

educatiu, 

aplicant-hi, de 

manera guiada, 

tècniques 

expressives  i 

teatrals. 

38, textos 1 

al 12 

Utilització, de manera 

progressivament autònoma i 

responsable, de diferents 

tipus 

de biblioteques d’aula. 

 

Coneixement i respecte de 

les normes de funcionament, 

consulta guiada de catàlegs 

digitals i en línia. 

 

Lectura guiada i comprensió 

de textos i obres literàries, 

d’acord amb el nivell, com a 

base per a la formació de la 

personalitat literària i el gaudi 

personal. 

 

Selecció de lectures de 

manera autònoma o a 

proposta del professorat, de 

la biblioteca o d’altres àmbits. 

 

Pràctica de diversos tipus de 

lectura de textos literaris com 

a font de gaudi i informació i 

com un mitjà d’aprenentatge i 

enriquiment personal. 

 

Dramatització de textos 

literaris adaptats i adequats 

al 

nivell educatiu. 

 

Anàlisi de les característiques 

expressives dels textos 

teatrals, relacionant-los amb 

el 

cine, la ràdio i la televisió. 

 

Aplicació de tècniques 

teatrals i de lectura expressiva 

en veu alta i en 

dramatitzacions. 
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Tècniques d’elaboració de 

treballs personals, de creació 

i/o investigació senzilla i 

2n.VLL.BL4.2. 

Elaborar un 

dossier, amb una 

2n.VLL.BL4.2.1. 

Elabora un 

dossier, amb una 

Dossiers 
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supervisada sobre una 

lectura realitzada. 

Creació d’un dossier de 

lectura que incloga una 

selecció de treballs individuals 

o en equip i una fitxa de 

registre de les creacions. 

Foment de l’hàbit lector, per 

mitjà de la participació en 

iniciatives que impulsen la 

realització de lectures 

amenes. 

selecció de 

documents i 

creacions 

elaborats a partir 

de lectures, 

literàries i no 

literàries, pròximes 

als interessos de 

l’alumnat, de 

manera reflexiva i 

crítica. 

CCLI 

selecció de 

documents  i 

creacions 

realitzats a partir 

de lectures 

pròximes  als 

seus interessos, 

de manera 

reflexiva i crítica, 

i amb l’ajuda de 

guies. 

 

 SIEE  

 CEC  

Introducció a la literatura a 2n.VLL.BL4.4. 

Analitzar, amb la 

supervisió del 

professorat, un 

corpus de textos 

literaris, 

seleccionats  al 

voltant d’un tema o 

tòpic comú, com a 

forma 

d’aproximació a la 

literatura, 

identificant els trets 

essencials de 

l’època i les 

característiques 

del gènere,  i 

elaborant  un 

comentari de forma 

i contingut per a 

expressar 

raonadament les 

conclusions 

extretes, 

mitjançant   la 

formulació de 

judicis personals. 

2n.VLL.BL4.4.1. 

Analitza, amb la 

supervisió   del 

professorat,  un 

corpus de textos 

literaris, 

seleccionats   al 

voltant d’un tema 

o tòpic comú, 

com a  forma 

d’aproximació    a 

la literatura. 

2n.VLL.BL4.4.2. 

Identifica, amb la 

supervisió del 

professorat, els 

trets essencials 

de l’època i les 

característiques 

del gènere dels 

textos analitzats. 

2n.VLL.BL4.4.3. 

Elabora, amb la 

supervisió del 

professorat,  un 

comentari  de 

19, 20, 21, 

partir dels textos d’autoria 22, 23, 24, 

masculina i femenina. 25, 26, 29, 

Tractament evolutiu de temes 

i tòpics en una selecció de 

34, 

37 

35, 36, 

textos significatius.    

Temes: les edats de l’home i la    

dona, els mons imaginaris,    

projeccions del futur, elogi 
de 

   

l’amistat, etc.    

Tòpics: locus amoenus, etc.    

Reconeixement de les    

característiques pròpies dels    

gèneres literaris a partir d’una    

selecció de textos en prosa 
i 

   

en vers.    

La narració en prosa i en vers.    

Elements de les narracions.    

La lírica i els recursos 
mètrics 

   

en vers.    

El teatre en prosa i en vers.    

La literatura d’idees:    

aforismes.    
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Anàlisi senzilla de textos. CCLI 

CEC 

CAA 

SIEE 

forma i contingut 

per a expressar 

raonadament les 

conclusions 

extretes  de 

l’anàlisi de textos 

literaris, 
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mitjançant la 

formulació de 

judicis personals. 
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Unitat 7 

BLOC 1: ESCOLTAR I PARLAR 

 

CONTINGUTS 

CRITERIS 

AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIE

S 

 
INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

ACTIVITATS 

Gèneres dialogats de la 

comunicació oral, formals i 

espontanis. 

Estudi, anàlisi i dramatització 

del debat: estructura habitual 

i moderador. 

2n.VLL.BL1.1. 

Participar 

activament  i 

respectuosamen

t en col·loquis  i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives, 

expressant el 

desacord de 

manera 

assertiva, seguint

 les 

indicacions      del 

moderador         o 

moderadora        i 

exposant    de 

manera clara   i 

ordenada  

 les 

conclusions, 

utilitzant el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu  i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL1.1.1. 

Participa 

activament i 

respectuosament 

en col·loquis i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives. 

2n.VLL.BL1.1.2. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats 

expressant  el 

desacord de 

manera assertiva 

2n.VLL.BL1.1.3. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats seguint 

les indicacions 

del moderador o 

moderadora i 

exposant de 

manera clara i 

ordenada les 

conclusions. 

2n.VLL.BL1.1.4. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats utilitzant 

el lèxic adequat al 

nivell educatiu i 

les estratègies 

d’interacció oral. 

Introducció 

“Què 

prefereixes?”, 

9, 10, 11, 20, 

34, 49, 50, 

55, 64, 74 

Participació en situacions de 

comunicació que 

desenvolupen les relacions 

socials en l’entorn acadèmic. 

 

Participació en 

reformulacions del missatge

 en contextos 

multilingües. 

 

Aplicació de les 

característiques del 

llenguatge conversacional, 

dels principis de cooperació, 

de les habilitats socials en les 

formes de tractament i 

respecte, especialment en 

situacions en què es mostra 

l’acord i el desacord i en 

aquelles que propicien 

l’entrenament de l’assertivitat; 

en la identificació de 

problemes interpersonals, en 

la recerca de solucions, en 

l’anticipació de 

conseqüències 

i en la presa de decisions. 

 

Aplicació de tècniques 

d’escolta activa i ús del 

diàleg 

igualitari. 

 

Responsabilitat i eficàcia en 

la resolució de tasques. 

 

Aplicació i avaluació de les 

propietats textuals en els 

intercanvis de comunicació 

oral. 
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Aplicació, anàlisi i avaluació 

dels elements d’expressió 

oral no verbals, corporals i 
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paralingüístics: gesticulació, 

mirada, to, dicció, espai, etc. 

Utilització del lèxic del nivell 

educatiu i d’un llenguatge no 

discriminatori. 

Valoració de la conversació 

com a ferramenta de les 

habilitats socials, de 

mediació, d’expressió de la 

creativitat i de respecte per 

les opinions dels altres. 

Creació del pensament de 

perspectiva. 

Foment de la solidaritat, la 

tolerància, el respecte i 

l’amabilitat. 

Coneixement d’estructures i 

tècniques d’aprenentatge 

cooperatiu. 

   

Assumpció de distints rols 

en equips de treball. 

2n.VLL.BL1.2. 

Participar  en 

equips de treball 

per a  assolir 

metes 

 comunes, 

assumint diversos 

rols amb eficàcia i 

responsabilitat; 

donar  suport  a 

companys    i 

companyes, 

demostrant 

empatia     i 

reconeixent les 

seues aportacions,

   i 

utilitzar el diàleg 

igualitari per  a 

resoldre conflictes i 

discrepàncies. 

CCL

I 

SIE

E 

CS

C 

2n.VLL.BL1.2.1. 

Participa  en 

equips de treball 

per a assolir 

metes comunes, 

assumint 

diversos rols amb 

eficàcia   i 

responsabilitat, 

amb l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL1.2.2. 

Participa  en 

equips de treball 

per a assolir 

metes comunes, 

donant suport a 

companys   i 

companyes, 

demostrant 

empatia   i 

reconeixent les 

seues 

aportacions, amb 

l’ajuda de guies. 

2n.VLL.BL1.2.3. 

Participa en 

Introducció 

“Què 

prefereixes?”, 

9, 10, 20, 34, 

49, 55, 64, 74 
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equips de treball 

per a  assolir 

metes comunes, 

utilitzant el diàleg 

igualitari per  a 

resoldre 

conflictes     i 

discrepàncies, 

amb l’ajuda de 

guies 

 

Característiques dels textos 

orals instructius i expositius. 

Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les 

propietats textuals en l’anàlisi 

dels textos instructius i 

expositius. 

Escolta activa, comprensió, 

interpretació i anàlisi de 

textos orals i audiovisuals 

instructius i expositius i els 

que generen els 

aprenentatges i projectes de 

treball. 

Anàlisi de la informació no 

verbal corporal i 

paralingüística. 

Aplicació de les estratègies 

de comprensió oral de 

manera conscient i reflexiva. 

Ús de tècniques de 

memorització i retenció de la 

informació: esquemes 

senzills, taules i resums. 

Ús de tècniques 

d’interpretació de lèxic nou 

amb l’ajuda d’imatges, pel 

context, etc. 

Utilització guiada de 

diccionaris i fonts 

d’informació en diferents 

suports. 

2n.VLL.BL1.3. 

Interpretar 

textos orals i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius   i 

expositius, 

propis de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i 

social, analitzant

    les 

característiques 

formals  i    de 

contingut  i  els 

elements     no 

verbals, 

especialment    la 

gestualitat,      la 

dicció i el   to, 

utilitzant,   amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al text i 

al propòsit de 

l’escolta. 

CCL

I 

CAA 

CS

C 

2n.VLL.BL1.3.1. 

Interpreta textos 

orals  i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius   i 

expositius, propis 

de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social. 

2n.VLL.BL1.3.2. 

Interpreta textos 

orals  i 

audiovisuals 

analitzant   les 

característiques 

formals i   de 

contingut  i els 

elements    no 

verbals, 

especialment   la 

gestualitat. 

2n.VLL.BL1.3.3. 

Interpreta textos 

orals i 

audiovisuals 

utilitzant,       amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al text 

i al propòsit de 

l’escolta. 

Introducció 

“Què 

prefereixes?”, 

7, 8, 12, 21, 

33, 36, 37, 

45, 46, 47, 

48, 51, 55, 

61, 62, 65, 

71, 72, 73, 76 
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Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les 

propietats textuals en la 

producció oral de textos 

instructius i expositius. 

Producció de textos orals 

instructius i expositius: 

explicació de textos escrits, 

explicacions de conceptes, 

de processos i d’idees, 

exàmens i resums orals, etc., i 

els que generen els 

aprenentatges i projectes de 

treball. 

Anàlisi, aplicació i avaluació 

dels procediments lingüístics 

d’expressió oral de textos 

instructius i expositius, 

prestant atenció a les 

interferències lingüístiques. 

Anàlisi, aplicació i avaluació 

dels elements d’expressió 

oral no verbals, corporals i 

paralingüístics, especialment 

de la pronunciació i de la 

gesticulació, amb l’ajuda dels 

companys i les companyes i 

del professorat. 

2n.VLL.BL1.4. 

Produir oralment, 

amb el suport de 

les TIC i l’ajuda 

del professorat, 

textos breus de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i 

social, de temes 

relacionats amb 

el currículum, 

especialment  de 

tipologia  textual 

instructiva    

 i expositiva, 

utilitzant   les 

estratègies 

d’expressió oral 

i els elements no 

verbals 

adequats a la

 situació 

comunicativa i a 

l’objectiu 

proposat, 

aplicant-hi  les 

propietats 

textuals i el 

lèxic adequat al 

nivell educatiu,

 per  a 

practicar 

aprenentatges 

lingüístics    i 

estructurar el 

pensament. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

SIE

E 

2n.VLL.BL1.4.1. 

Produeix 

oralment, amb el 

suport de les TIC 

i l’ajuda  del 

professorat, 

textos breus de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

de   temes 

relacionats  amb 

el currículum, 

especialment de 

tipologia textual 

instructiva   i 

expositiva, per a 

practicar 

aprenentatges 

lingüístics   i 

estructurar el 

pensament. 

2n.VLL.BL1.4.2. 

Produeix 

oralment  textos 

breus  utilitzant, 

amb l’ajuda  de 

guies,    les 

estratègies 

d’expressió oral i 

els elements no 

verbals adequats 

a la situació 

comunicativa i a 

l’objectiu 

proposat 

2n.VLL.BL1.4.3. 

Produeix 

oralment textos 

instructius    i 

expositius  breus 

aplicant-hi   les 

propietats 

textuals. 

2n.VLL.BL1.4.4. 

Produeix 

oralment textos 

breus amb lèxic 

adequat al nivell 

Introducció 

“Què 

prefereixes?” 
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educatiu. 

 

Aplicació de tècniques 

d’avaluació, autoavaluació i 

coavaluació en les 

produccions orals. 

Selecció raonada dels 

productes que s’incloguen en 

el dossier (portfolio). 

2n.VLL.BL1.5. 

Avaluar, amb 

l’ús de guies i 

gravacions,  les 

produccions 

orals pròpies i 

 dels 

companys       

 i companyes, 

atenent      la 

quantitat, 

qualitat, 

rellevància, 

pertinència      

 i claredat, 

així com les

 normes   de 

prosòdia,  per    a 

progressar en la 

competència 

comunicativa 

oral 

CC

LI 

CA

A 

2n.VLL.BL1.5.1. 

Avalua, amb l’ús 

de  guies     i 

gravacions,  les 

produccions orals 

pròpies i dels 

companys      i 

companyes, 

atenent     la 

quantitat, qualitat, 

rellevància, 

pertinència     i 

claredat, així com 

les normes   de 

prosòdia. 

Introducció 

“Què 

prefereixes?” 
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Coneixement dels estudis i 

professions vinculats als 

coneixements de l’àrea. 

Autoconeixement d’aptituds i 

interessos. 

Procés estructurat de presa 

de decisions. 

2n.VLL.BL1.6. 

Reconéixer els 

estudis i  les 

professions 

vinculats amb 

els coneixements 

del nivell 

educatiu, i 

identificar   els 

coneixements, 

les habilitats  i

 les 

competències 

que requereixen 

per a relacionar- 

les amb les 

seues fortaleses 

   i 

preferències. 

SIE

E 

CS

C 

2n.VLL.BL1.6.1. 

Reconeix, amb 

l’ajuda de guies, 

els estudis i les 

professions 

vinculats amb els 

coneixements del 

nivell educatiu. 

2n.VLL.BL1.6.2. 

Identifica, amb 

l’ajuda de guies, 

els 

coneixements, 

les habilitats i les 

competències 

que requereixen 

els estudis i les 

professions 

vinculats amb els 

coneixements del 

nivell  educatiu 

per a relacionar- 

les amb les seues 

fortaleses  i 

preferències. 

1, 3, 4, 9, 10, 

12, 20, 35, 36 
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BLOC 2: LLEGIR I ESCRIURE 

 

CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

 
INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

ACTIVITATS 

Característiques bàsiques 2n.VLL.BL2.1. 

Interpretar textos 

escrits en suports 

diversos,      de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

de  tipologies 

diverses, a través 

de l’anàlisi  dels 

elements formals i 

de   contingut 

propis del nivell 

educatiu, utilitzant 

les estratègies de 

comprensió 

lectora 

adequades al text 

i a l’objectiu de la 

lectura,    per     a 

construir        el 

significat    global 

del text i com a 

suport   a   les 

tasques 

d’aprenentatge. 

CCLI 

CSC 

CAA 

2n.VLL.BL2.1.1. 

Interpreta   textos 

escrits en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic 

i  social,   de 

tipologies diverses, 

especialment 

instructius,    de 

manera autònoma, 

i expositius, amb 

supervisió,  per   a 

construir     el 

significat global del 

text i com a suport 

a les tasques 

d’aprenentatge. 

2n.VLL.BL2.1.2. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius a través 

de l’anàlisi dels 

elements formals i 

de contingut propis 

del nivell educatiu 

2n.VLL.BL2.1.3. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius utilitzant 

les estratègies de 

comprensió lectora 

adequades al text i 

a l’objectiu de la 

lectura. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 13, 14, 

15, 16, 17, 

18, 19, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32, 33, 

37, 38, 39, 

40, 41, 42, 

43, 44, 45, 

46, 47, 48, 

55, 56, 57, 

58, 59, 60, 

61, 62, 65, 

66, 67, 68, 

69, 70, 71,72, 

73, avaluació 

1 

dels textos instructius i 

expositius: funció 

comunicativa, estructura, 

marques lingüístiques, 

recursos verbals i no 

verbals, gèneres. 

Aplicació dels 
coneixements 

sobre les característiques 

bàsiques dels textos 

instructius i expositius a la 

comprensió, interpretació i 

anàlisi d’aquests: anàlisi 
de 
la situació de 
comunicació; 

identificació del registre; 

identificació o generació 
del 
tema, la idea principal, les 

idees secundàries i 

l’organització del contingut; 

localització o deducció 

d’informació explícita i 

implícita; anàlisi dels 

mecanismes gramaticals, 

del lèxic especialitzat i dels 

recursos expressius; 

interpretació de la 
informació 

contextual i no verbal, etc. 

Lectura, comprensió, 

interpretació i anàlisi de 

textos escrits narratius, 

descriptius, instructius, 

expositius, argumentatius. 

Ús i aplicació d’estratègies 

de comprensió́ lectora, 

especialment en textos 

expositius i instructius. 

Producció de textos 
escrits 

2n.VLL.BL2.2. 2n.VLL.BL2.2.1. Introducció 
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narratius, descriptius, Planificar i Aplica les “Què 

instructius, expositius, escriure, amb estratègies de prefereixes?”, 

argumentatius, amb adequació, planificació en el 11, 35, 50, 

adequació, coherència, coherència, procés d’escriptura 63, 75 
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cohesió i correcció, d’acord 

amb les característiques 

pròpies dels gèneres. 

Creació de textos escrits de 

caràcter instructiu o 

expositiu, individuals i 

col·lectius, a partir de 

propostes que promoguen 

la creativitat i el gaudi 

personal, usant recursos 

lingüístics, recursos del 

llenguatge no verbal i 

utilitzant ferramentes digitals 

d’edició i presentació amb 

l’ajuda de guies. 

Aplicació del coneixement 

sobre les propietats textuals 

en l’escriptura de textos 

instructius i expositius. 

Ús d’estratègies de 

planificació com a part del 

procés d’escriptura, 

especialment en textos 

instructius i expositius: 

analitzar la situació 

comunicativa;  activar 

coneixements  previs; 

generar informacions; 

ordenar la informació en 

paràgrafs amb esquemes, 

taules, etc. 

cohesió, 

correcció 

ortogràfica, 

gramatical i 

lèxica del nivell 

educatiu,  

 textos en

   suports 

diversos,    

 de l’àmbit

 personal, 

acadèmic i 

social, de 

 diverses 

tipologies 

aplicant les 

estratègies del 

procés 

d’escriptura, fent 

servir      un 

llenguatge no 

discriminatori. 

CC

LI 

CA

A 

SIE

E 

CS

C 

de textos diversos, 

en especial 

instructius, de 

manera autònoma, 

i expositius, amb 

supervisió. 

2n.VLL.BL2.2.2. 

Escriu,  amb 

adequació, 

coherència, 

cohesió, pròpies 

del nivell educatiu, 

textos, en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic 

i social, instructius, 

de manera 

autònoma, 

expositius,  amb 

supervisió,   i 

argumentatius, 

amb l’ajuda de 

guies, descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.3. 

Escriu,  amb 

correcció 

ortogràfica   i 

gramatical pròpies 

del nivell educatiu, 
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Anàlisi del públic destinatari 

i adaptació de la 

comunicació en funció 

d’aquest. 

Ús d’estratègies de 

textualització o escriptura, 

com a part del procés de 

producció escrita, de forma 

reflexiva i dialogada: 

redactar esborranys, usar 

diccionaris i gramàtiques, 

controlar la progressió de la 

informació, reescriure. 

Ús de processadors de 

textos en l’escriptura: 

buscar i reemplaçar, 

disseny de pàgina, llistes, 

taules, impressió, dibuix i 

quadres 

 textos, en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic 

i social, instructius, 

de manera 

autònoma, 

expositius,  amb 

supervisió,   i 

argumentatius, 

amb l’ajuda de 

guies, descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.4. 

Escriu, amb 

correcció lèxica 

pròpia del  nivell 
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de text, etc. 

Selecció raonada dels 

textos produïts que 

s’inclouen en el dossier 

(portfolio). 

Reflexió sobre la 

importància de l’escriptura 

en el desenvolupament 

personal, com a 

organitzador del 

pensament i instrument per 

a l’enriquiment del 

vocabulari. 

 
educatiu, textos, en 

suports diversos, 

de l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

instructius, de 

manera autònoma, 

expositius, amb 

supervisió,   i 

argumentatius, 

amb l’ajuda de 

guies, descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.5. 

Escriu textos 

instructius  i 

expositius fent 

servir un llenguatge 

no discriminatori. 

 

Avaluació de les 

produccions pròpies o 

alienes com a part del 

procés d’escriptura, amb la 

col·laboració dels 

companys i companyes, 

comparant el resultat amb 

el pla original, jutjant si el 

text respon a l’objectiu 

d’escriptura i analitzant

 l’adequació, 

coherència i cohesió, amb 

la finalitat de millorar els 

textos. 

Revisió de produccions 

pròpies i alienes, 

identificant i corregint els 

errors ortogràfics, 

gramaticals i lèxics, d’acord 

amb les normes de 

correcció determinades per 

al nivell educatiu. 

Reescriptura total o parcial 

dels textos escrits, corregint 

els errors en l’adequació, 

coherència, cohesió i 

correcció detectats en el 

procés d’avaluació i revisió. 

Ús de fonts de consulta 

impreses i digitals com a 

2n.VLL.BL2.3. 

Avaluar,  amb  la 

col·laboració dels 

companys      i 

companyes,  els 

textos    escrits 

propis o   aliens, 

com a part del 

procés 

d’escriptura, 

identificant   els 

errors 

d’adequació, 

coherència, 

cohesió i correcció 

del nivell educatiu, 

resolent els dubtes 

de   manera 

reflexiva       i 

dialogada, amb 

l’ajuda de 

diccionaris 

impresos o digitals 

i altres fonts de 

consulta. 

CCLI 

CAA 

2n.VLL.BL2.3.1. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes,   els 

textos     escrits 

propis   o  aliens, 

com a   part del 

procés de revisió 

de  l’escriptura, 

identificant  errors 

d’adequació, 

coherència    i 

cohesió del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.2. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys i les 

companyes, els 

textos escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

procés de revisió 

de l’escriptura, 

identificant els 

errors de correcció 

(ortogràfica  i 

52, 77, 

avaluació 2 
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suport per a la revisió 

ortogràfica, gramatical i 

lèxica. 

Ús de tècniques de 

selecció, organització i 

revisió del lèxic nou. 

 
gramatical) del 

nivell educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.3. En 

el procés de revisió 

de textos escrits 

resol els dubtes, 

amb la col·laboració 

dels companys i les 

companyes, de 

manera reflexiva i 

dialogada,       amb 

l’ajuda de 

diccionaris impresos 

o digitals i altres 

fonts de consulta. 

 

Autoconeixement. 2n.VLL.BL2.7. 

Realitzar, amb 

l’ajuda de guies, 

de manera eficaç 

tasques o 

projectes; tindre 

iniciativa per a 

emprendre i 

proposar accions, 

sent conscient de 

les seues 

fortaleses     i 

febleses; mostrar 

curiositat i interés 

durant el   seu 

desenvolupament, 

i actuar  amb 

flexibilitat buscant 

amb  suport 

solucions 

alternatives. 

SIEE 

2n.VLL.BL2.7.1. Té 34, 49, 50, 

Valoració de fortaleses i 

febleses. 

Autoregulació d’emocions, 

control de l’ansietat i 

incertesa i capacitat 

d’automotivació. 

Superació d’obstacles i 

fracassos. 

Mostra d’iniciativa, idees 

innovadores, perseverança 

i flexibilitat. 

iniciativa per a 

proposar i 

emprendre accions 

que contribuïsquen 

a realitzar, amb 

l’ajuda de guies, de 

manera eficaç 

tasques o projectes 

individuals o 

col·lectius. 

2n.VLL.BL2.7.2. 
Reconeix,       amb 

53, 63, 64, 

74, 75, 78, 

79, avaluació 

2 

Valoració de l’error com a 

oportunitat. 
l’ajuda de guies, les 

seues fortaleses i 

 

Utilització del pensament les utilitza  

alternatiu. adequadament, i  

Desenvolupament del sentit 

crític 

identifica les seues 

febleses, esforçant- 

se a superar-les. 

 

 2n.VLL.BL2.7.3.  

 Manté, amb l’ajuda  

 de guies, la  

 curiositat i l’interés  

 durant tot el procés  

 de realització de  

 tasques o  

 projectes.  

 2n.VLL.BL2.7.4.  

 Actua amb  

 flexibilitat davant  

 d’obstacles i  
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dificultats, buscant 

solucions amb 

l’ajuda de guies. 
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BLOC 4: EDUCACIÓ LITERÀRIA 

 

CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

 
INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

ACTIVITATS 

Aproximació al coneixement 

d’altres mons a partir de la 

lectura. 

Utilització, de manera 

progressivament autònoma i 

responsable, de diferents 

tipus de biblioteques d’aula. 

Coneixement i respecte de les 

normes de funcionament, 

consulta guiada de catàlegs 

digitals i en línia. 

Lectura guiada i comprensió 

de textos i obres literàries, 

d’acord amb el nivell, com a 

base per a la formació de la 

personalitat literària i el gaudi 

personal. 

Selecció de lectures de 

manera autònoma o a 

proposta del professorat, de la 

biblioteca o d’altres àmbits. 

Pràctica de diversos tipus de 

lectura de textos literaris com 

a font de gaudi i informació i 

com un mitjà d’aprenentatge i 

enriquiment personal. 

2n.VLL.BL4.1. 

Fer lectures 

d’obres literàries 

pròximes als seus 

gustos, triades 

lliurement o a 

proposta         del 

professorat,   en 

silenci, en  veu 

alta o participant 

en 

dramatitzacions 

de  textos 

adequats al nivell 

educatiu, 

aplicant-hi, de 

manera guiada, 

tècniques 

expressives  i 

teatrals. 

CCLI 

SIEE 

CEC 

2n.VLL.BL4.1.1. 

Fa  lectures 

d’obres literàries 

pròximes     als 

seus   gustos, 

triades lliurement 

o a proposta del 

professorat,   en 

silenci, en veu 

alta o participant 

en 

dramatitzacions i 

improvisacions 

de    textos 

adequats al nivell 

educatiu, 

aplicant-hi, de 

manera guiada, 

tècniques 

expressives  i 

teatrals. 

1, 21, 37, 55, 

65 

Dramatització de textos 

literaris adaptats i adequats al 

nivell 

educatiu. 

   

Anàlisi de les característiques 

expressives dels textos 

teatrals, relacionant-los amb 

el cine, la ràdio i la televisió. 

   

Aplicació de tècniques teatrals 

i de lectura expressiva en veu 

alta i en dramatitzacions. 

   

Connexió entre la literatura i la 2n.VLL.BL4.3. 2n.VLL.BL4.3.1. Introducció 

resta d’arts relacionant obres, Exposar, en Exposa, en “Què 

personatges i temes suports diversos, suports diversos, prefereixes?”, 

universals: les edats de l’home, orals i escrits, orals i escrits, 1, 2 3, 4, 5, 6, 

els mons imaginaris, amb la supervisió amb la supervisió 7, 8, 9, 10, 11 
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projeccions del futur, elogi de 

l’amistat. 

Pervivència i evolució de 

personatges tipus, temes i 

formes a partir de la 

comparació d’obres de tota la 

història de la cultura. 

Interpretació del sentiment 

humà implícit en les obres 

comparades. 

del professorat, 

les conclusions 

crítiques i 

raonades sobre 

les  connexions 

entre la literatura, 

les arts  i  la 

ciència, analitzant 

i   comparant 

obres, 

personatges, 

temes   i tòpics 

universals   en 

creacions de 

diferent 

naturalesa. 

CCLI 

del professorat, 

les conclusions 

crítiques      i 

raonades sobre 

les  connexions 

entre la literatura, 

les arts  i  la 

ciència, 

analitzant     i 

comparant 

obres, 

personatges, 

temes i tòpics 

universals   en 

creacions de 

diferent 

naturalesa. 

 

 CAA  

 SIEE  

 CEC  

Introducció a la literatura a 2n.VLL.BL4.4. 

Analitzar, amb la 

supervisió del 

professorat,  un 

corpus de textos 

literaris, 

seleccionats  al 

voltant d’un tema 

o tòpic comú, com 

a forma 

d’aproximació a la 

literatura, 

identificant els 

trets essencials 

de l’època i les 

característiques 

del gènere, i fent 

un comentari de 

forma i contingut 

per a expressar 

raonadament les 

conclusions 

extretes, 

mitjançant  la 

formulació de 

judicis personals. 

CCLI 

2n.VLL.BL4.4.1. 

Analitza, amb la 

supervisió   del 

professorat,  un 

corpus de textos 

literaris, 

seleccionats   al 

voltant d’un tema 

o tòpic comú, 

com a  forma 

d’aproximació    a 

la literatura. 

2n.VLL.BL4.4.2. 

Identifica, amb la 

supervisió del 

professorat, els 

trets essencials 

de l’època i les 

característiques 

del gènere dels 

textos analitzats. 

2n.VLL.BL4.4.3. 

Elabora, amb la 

supervisió del 

professorat, un 

comentari de 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

,7, 8, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 28, 29, 

30, 31, 32, 

33, 37, 38, 

39, 40, 41, 

42, 43, 44, 

45, 46, 47, 

48, 55, 56, 

57, 58, 59, 

60, 61, 62, 

65, 66, 67, 

68, 69, 70, 

71, 72, 73 

partir dels textos d’autoria 

masculina i femenina. 

Tractament evolutiu de temes 
i 

tòpics en   una   selecció   de 

textos significatius. 

Temes: les edats de l’home, 

els mons imaginaris, 

projeccions del futur, elogi 
de 

l’amistat, etc. 

Tòpics: locus amoenus, etc. 

Reconeixement de les 

característiques pròpies dels 

gèneres literaris a partir d’una 

selecció de textos en prosa i 
en 

vers. 

La narració en prosa i en vers. 

Elements de les narracions. 

La lírica i els recursos mètrics 

en vers. 

El teatre en prosa i en vers. 

La literatura d’idees: aforismes. 

Anàlisi senzilla de textos: 

localització guiada del text 
en 
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el seu context social, 
cultural, 
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històric i literari; contingut 

de l’obra o text; figures 

retòriques. 

CEC 

CAA 

SIEE 

forma i contingut 

per a expressar 

raonadament les 

conclusions 

extretes de 

l’anàlisi de textos 

literaris, 

mitjançant  la 

formulació de 

judicis personals. 
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Unitat 8 

BLOC 1: ESCOLTAR I PARLAR 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

INDICADOR

S D’ÈXIT 

 
ACTIVITATS 

DE LA 

UNITAT 

Gèneres dialogats de la 

comunicació oral, formals i 

espontanis. 

Estudi, anàlisi i dramatització 

del debat. 

Participació en situacions de 

comunicació que 

desenvolupen les relacions 

socials en l’entorn acadèmic. 

Participació en 

reformulacions del missatge 

en contextos multilingües. 

Aplicació de les 

característiques del 

llenguatge conversacional, 

dels principis de cooperació, 

de les habilitats socials en les 

formes de tractament i 

respecte en la identificació de 

problemes interpersonals, en 

la recerca de solucions, en 

l’anticipació de conseqüències 

i en la presa de decisions. 

Aplicació de tècniques 

d’escolta activa i ús del diàleg 

igualitari. 

Responsabilitat i eficàcia en la 

resolució de tasques. 

Aplicació i avaluació de les 

propietats textuals en els 

intercanvis de comunicació 

oral. 

Aplicació, anàlisi i avaluació 

dels elements d’expressió 

oral no verbals, corporals i 

paralingüístics. 

Utilització del lèxic del nivell 

educatiu i d’un llenguatge no 

2n.VLL.BL1.1. 

Participar 

activament  i 

respectuosament 

en col·loquis  i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives, 

expressant el 

desacord de 

manera assertiva, 

seguint les 

indicacions      del 

moderador          i 

exposant    de 

manera clara   i 

ordenada   les 

conclusions, 

utilitzant el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu  i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

CCLI 

CAA 

CSC 

2n.VLL.BL1.1.1. 

Participa 

activament i 

respectuosame

nt en col·loquis i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives. 

2n.VLL.BL1.1.2. 

Participa         en 

col·loquis i 

debats regulats 

expressant       el 

desacord de 

manera 

assertiva. 

2n.VLL.BL1.1.3. 

Participa         en 

col·loquis  i 

debats regulats 

seguint les 

indicacions del 

moderador         i 

exposant de 

manera clara i 

ordenada les 

conclusions. 

2n.VLL.BL1.1.4. 

Participa en 

col·loquis   i 

debats regulats 

utilitzant el lèxic 

adequat al 

nivell educatiu 

 i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

5, 23, 27, 
28, 

autoavaluaci

ó 10 

   



 

332 
 

discriminatori. 

Valoració de la conversació 

com a ferramenta de les 

habilitats socials, de 

mediació, d’expressió de la 

creativitat i de respecte per 

les opinions dels altres. 

Creació del pensament de 

perspectiva. 

Foment de la solidaritat, la 

tolerància, el respecte i 

l’amabilitat. 

Coneixement d’estructures i 

tècniques d’aprenentatge 

cooperatiu. 

   

Assumpció de diferents rols 

en equips de treball. 

2n.VLL.BL1.2. 

Participar  en 

equips de treball 

per a  assolir 

metes  comunes, 

assumint diversos 

rols amb eficàcia i 

responsabilitat; 

donar  suport  a 

companys    i 

companyes, 

demostrant 

empatia     i 

reconeixent les 

seues 

aportacions,   i 

utilitzar el diàleg 

igualitari per  a 

resoldre conflictes 

i discrepàncies. 

CCLI 

SIEE 

CSC 

2n.VLL.BL1.2.1. 

Participa  en 

equips de 

treball per a

 assolir 

metes 

comunes, 

assumint 

diversos rols 

amb eficàcia  

 i 

responsabilitat, 

amb l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL1.2.2. 

Participa  en 

equips de 

treball per a

 assolir 

metes 

comunes, 

donant suport a 

companys  

 i 

companyes, 

demostrant 

empatia   i 

reconeixent les 

seues 

aportacions, 

amb l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL1.2.3. 

Participa en 

23, 28 
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equips de treball 

per a assolir 

metes comunes, 

utilitzant el 

diàleg 
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igualitari per  a 

resoldre 

conflictes    i 

discrepàncies, 

amb l’ajuda de 

guies. 

 

Característiques dels textos 

orals instructius i expositius. 

2n.VLL.BL1.3. 

Interpretar textos 

orals i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius   i 

expositius, propis 

de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social, 

analitzant    les 

característiques 

formals  i    de 

contingut  i  els 

elements     no 

verbals, 

especialment    la 

gestualitat,      la 

dicció i el   to, 

utilitzant,   amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al text 

i al propòsit de 

l’escolta. 

CCLI 

CAA 

CSC 

2n.VLL.BL1.3.1. 

Interpreta 

textos orals i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius  

 i 

expositius, 

propis de l’àmbit 

personal, 

acadèmic   i 

social. 

2n.VLL.BL1.3.2. 

Interpreta 

textos orals i 

audiovisuals 

analitzant   les 

característiques 

formals i   de 

contingut  i els 

elements    no 

verbals, 

especialment   la 

gestualitat. 

2n.VLL.BL1.3.3. 

Interpreta textos 

orals i 

audiovisuals 

utilitzant,      amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al 

text i al propòsit 

de l’escolta. 

11, 19, 30, 31 

Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les 

propietats textuals en l’anàlisi 

dels textos instructius i 

expositius. 

 

Escolta activa, comprensió, 

interpretació i anàlisi de textos 

orals i audiovisuals instructius 

i expositius i els que generen 

els aprenentatges i projectes 

de treball. 

 

Anàlisi de la informació no 

verbal corporal i 

paralingüística. 

 

Aplicació de les estratègies 

de comprensió oral de 

manera 

conscient i reflexiva. 

 

Ús de tècniques de 

memorització i retenció de la 

informació: esquemes 

senzills, 

taules i resums. 

 

Ús de tècniques 

d’interpretació de lèxic

 nou amb l’ajuda 

d’imatges, pel context, etc. 

 

Utilització guiada de 

diccionaris i fonts d’informació 

en diferents suports. 
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BLOC 2: LLEGIR I ESCRIURE 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIE

S CLAU 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 
ACTIVITATS 

DE LA 

UNITAT 

Característiques bàsiques 2n.VLL.BL2.1. 

Interpretar textos 

escrits en 

suports diversos,

       de 

l’àmbit  personal, 

acadèmic i 

social, de  

 tipologies 

diverses, a 

través de l’anàlisi

   dels 

elements formals 

i de    contingut 

propis del  nivell 

educatiu, 

utilitzant les 

estratègies de 

comprensió 

lectora 

adequades al text 

i a l’objectiu de la 

lectura, per a 

construir       

  el 

significat   

 global del text 

i com a suport   

 a    les 

tasques 

d’aprenentatge. 

CC

LI 

CS

C 

CA

A 

2n.VLL.BL2.1.1. 

Interpreta   textos 

escrits en  suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic i 

social, de tipologies 

diverses, 

especialment 

instructius,     de 

manera autònoma, i 

expositius,    amb 

supervisió, per   a 

construir el significat 

global del text i com a 

suport a les tasques 

d’aprenentatge. 

2n.VLL.BL2.1.2. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius a través de 

l’anàlisi dels elements 

formals i de contingut 

propis del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.1.3. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius utilitzant les 

estratègies de 

comprensió lectora 

adequades al text i a 

l’objectiu de la 

lectura. 

1, 2, 3, 4, 5, 

dels textos   instructius   i 6, 7, 8, 9, 10, 

expositius: funció 11, 12, 13, 

comunicativa, estructura, 14, 15, 16, 

marques lingüístiques, 17, 18, 23, 

recursos verbals i no 24, 25, 26, 

verbals, gèneres. 27, 28, 29, 

Aplicació dels 

coneixements sobre les 

característiques 

 bàsiques 

30, 

avaluació 1 a 

10 

dels textos instructius i  

expositius a la 
comprensió, 

 

interpretació i anàlisi  

d’aquests: anàlisi de la  

situació de comunicació;  

identificació del registre;  

identificació o generació del  

tema, la idea principal, 
les 

 

idees secundàries i  

l’organització del 
contingut; 

 

localització o deducció  

d’informació explícita i  

implícita; anàlisi dels  

mecanismes gramaticals,  

del lèxic especialitzat i 
dels 

 

recursos expressius;  

interpretació de la  

informació contextual i 
no 

 

verbal, etc.  

Lectura, comprensió,  

interpretació i anàlisi de  

textos escrits narratius,  

descriptius, instructius,  

expositius, argumentatius.  

Ús i aplicació d’estratègies  

de comprensió́ lectora,  

especialment en textos  

expositius i instructius.  
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Producció de textos 

escrits narratius,

 descriptius, 

2n.VLL.BL2.2. 

Planificar 

 

i 

2n.VLL.BL2.2.1. 

Aplica les estratègies 

Avaluació 10 
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instructius, expositius, 

argumentatius, amb 

adequació, coherència, 

cohesió i correcció, 

d’acord amb les 

característiques pròpies 

dels gèneres. 

Creació de textos escrits 

de caràcter instructiu o 

expositiu, individuals i 

col·lectius, a partir de 

propostes que promoguen 

la creativitat i el gaudi 

personal, usant recursos 

lingüístics, recursos del 

llenguatge no verbal i 

utilitzant ferramentes 

digitals d’edició i 

presentació amb l’ajuda 

de guies. 

Aplicació del coneixement 

sobre les propietats 

textuals en l’escriptura de 

textos instructius i 

expositius. 

Ús d’estratègies de 

planificació com a part del 

procés d’escriptura, 

especialment en textos 

instructius i expositius. 

Anàlisi del públic 

destinatari i adaptació de 

la comunicació en funció 

d’aquest. 

Ús d’estratègies de 

textualització o escriptura, 

com a part del procés de 

producció escrita, de 

forma reflexiva i dialogada. 

Ús de processadors de 

textos en l’escriptura. 

Selecció raonada dels 

textos produïts que 

s’inclouen en el dossier 

(portfolio). 

Reflexió sobre la 

importància de l’escriptura 

en el desenvolupament 

escriure,   amb 

adequació, 

coherència, 

cohesió, correcció 

ortogràfica, 

gramatical i lèxica 

del nivell educatiu, 

textos en suports 

diversos,     de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

de  diverses 

tipologies aplicant 

les estratègies del 

procés 

d’escriptura,  fent 

servir     un 

llenguatge no 

discriminatori. 

CCLI 

CAA 

SIEE 

CSC 

de planificació en el 

procés d’escriptura 

de textos diversos, en 

especial instructius, 

de manera 

autònoma, i 

expositius, amb 

supervisió. 

2n.VLL.BL2.2.2. 

Escriu,      amb 

adequació, 

coherència, cohesió, 

pròpies del  nivell 

educatiu, textos, en 

suports diversos, de 

l’àmbit   personal, 

acadèmic   i social, 

instructius,      de 

manera  autònoma, 

expositius,     amb 

supervisió,    i 

argumentatius,   amb 

l’ajuda de  guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.3. 

Escriu, amb correcció 

ortogràfica  i 

gramatical pròpies 

del nivell educatiu, 

textos, en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic i 

social, instructius, de 

manera autònoma, 

expositius, amb 

supervisió,    i 

argumentatius,   amb 

l’ajuda de  guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.4. 

Escriu, amb correcció 

lèxica pròpia del nivell 

educatiu, textos, en 

suports diversos, de 
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personal, com a 

organitzador del 

pensament i instrument per 

a l’enriquiment del 

vocabulari. 

 
l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

instructius,  de 

manera autònoma, 

expositius, amb 

supervisió,    i 

argumentatius,   amb 

l’ajuda de  guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.5. 

Escriu textos 

instructius i expositius 

fent servir un 

llenguatge no 

discriminatori. 

 

Avaluació de les 

produccions pròpies o 

alienes com a part del 

procés d’escriptura, amb 

la col·laboració dels 

companys i companyes, 

comparant el resultat amb 

el pla original, jutjant si el 

text respon a l’objectiu 

d’escriptura i analitzant 

l’adequació, coherència i 

cohesió, amb la finalitat 

de millorar els textos. 

Revisió de produccions 

pròpies i alienes, 

identificant i corregint els 

errors ortogràfics, 

gramaticals i lèxics, 

d’acord amb les normes 

de correcció 

determinades per al nivell 

educatiu. 

Reescriptura total o 

parcial dels textos escrits, 

corregint els errors en 

l’adequació, coherència, 

cohesió i correcció 

detectats en el procés 

d’avaluació i revisió. 

Ús de fonts de consulta 

impreses i digitals com a 

2n.VLL.BL2.3. 

Avaluar, amb la 

col·laboració 

dels companys  

 i 

companyes, els 

textos  escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

procés 

d’escriptura, 

identificant  els 

errors 

d’adequació, 

coherència, 

cohesió i 

correcció del 

nivell educatiu, 

resolent  

 els dubtes 

de manera 

reflexiva   

 i 

dialogada, amb 

l’ajuda  de 

diccionaris 

impresos o 

digitals i altres 

fonts de consulta. 

CC

LI 

CA

2n.VLL.BL2.3.1. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes,  els 

textos escrits propis o 

aliens, com a part del 

procés de revisió de 

l’escriptura, 

identificant errors 

d’adequació, 

coherència i cohesió 

del nivell educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.2. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes, els 

textos escrits propis o 

aliens, com a part del 

procés de revisió de 

l’escriptura, 

identificant els errors 

de correcció del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.3. En el 

procés de revisió de 

textos escrits resol 

els dubtes, amb la 

col·laboració       dels 

20, 32 
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A 
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suport per a la revisió 

ortogràfica, gramatical i 

lèxica. 

Ús de tècniques de 

selecció, organització i 

revisió del lèxic nou. 

 
companys i 

companyes,  de 

manera reflexiva i 

dialogada, amb 

l’ajuda de diccionaris 

impresos o digitals i 

altres fonts de 

consulta. 

 

Autoconeixement. 

Valoració de fortaleses i 

febleses. 

2n.VLL.BL2.7. 

Realitzar, amb 

ajuda de guies, 

de manera       

eficaç 

tasques o 

projectes; tindre 

iniciativa per a 

emprendre i 

proposar 

accions, sent 

conscient de les

 seues 

fortaleses    i 

febleses; 

mostrar curiositat 

i interés durant

 el   seu 

desenvolupamen

t, i actuar  amb 

flexibilitat 

buscant amb 

 suport 

solucions 

alternatives. 

SIEE 

2n.VLL.BL2.7.1. Té 

iniciativa per a 

proposar i emprendre 

accions que 

contribuïsquen a 

realitzar, amb ajuda 

de guies, de manera 

eficaç tasques o 

projectes individuals 

o col·lectius. 

2n.VLL.BL2.7.2. 

Reconeix,  amb 

l’ajuda de guies, les 

seues fortaleses i les 

utilitza 

adequadament,  i 

identifica les seues 

febleses, esforçant- 

se per superar-les. 

2n.VLL.BL2.7.3. 

Manté, amb l’ajuda 

de guies, la curiositat 

i l’interés durant tot el 

procés de realització 

de tasques o 

projectes. 

2n.VLL.BL2.7.4. Actua 

amb flexibilitat davant 

d’obstacles i 

dificultats, buscant 

solucions amb l’ajuda 

de guies. 

21, 22, 33, 

34 

Autoregulació 

d’emocions, control de 

l’ansietat i incertesa i 

capacitat 

d’automotivació. 

 

Superació d’obstacles i 

fracassos. 

 

Mostrar iniciativa, idees 

innovadores, 

perseverança i 

flexibilitat. 

 

Valoració de l’error com 

a oportunitat. 

 

Utilització del pensament 

alternatiu. 

 

Desenvolupament del 

sentit crític 
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BLOC 3: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

I COMPETÈNCIES 

CLAU 

 

 
INDICADORS D’ÈXIT 

 
ACTIVITAT

S DE LA 

UNITAT 

El pronom: gènere i 1r.VLL.BL3.1. 1r.VLL.BL3.1.1. 

Identifica i classifica 

les diverses categories 

gramaticals que 

componen un text 

narratiu o descriptiu, 

establint  la 

concordança entre 

aquestes. 

1r.VLL.BL3.1.2. 

Identifica, amb ajuda, 

les categories 

gramaticals, 

analitzant- les 

morfològicament, 

reconeixent el paper 

gramatical i semàntic 

que exerceixen en el 

discurs. 

1, 2, 3, 4, 
5, 

nombre, classes. Identificar les 6, 7, 8, 9, 
10, 

 diverses categories 11, 12, 13, 

 gramaticals que 14, 15, 16, 

 componen un 17, 18, 
 enunciat, establint la avaluació 2 

a 
 concordança 8, avaluació 
 gramatical entre 10 
 aquestes;  

 classificar-les i  

 reconéixer el paper  

 gramatical i  

 semàntic que  

 exerceixen en el  

 discurs, per a  

 utilitzar-les amb  

 correcció en la  

 comprensió i  

 creació de textos  

 narratius i  

 descriptius.  

 CCLI  

Accentuació de 2n.VLL.BL3.2. 

Crear i revisar 

textos  escrits 

aplicant-hi 

correctament  les 

normes 

ortogràfiques de la 

llengua pròpies del 

nivell educatiu. 

CCLI 

CAA 

2n.VLL.BL3.2.1. Crea 
i 

14, 15, 16, 

paraules compostes i revisa textos 
instructius 

17, 18, 23, 

d’abreviatures. i expositius utilitzant 24, 25, 26, 

Ús del guió i de la 

ratlla. 

Reconeixement i ús 

de la barra com a 

signe 

ortogràfic. 

correctament les 

categories 

gramaticals. 

27, 28, 29, 

30, 

avaluació 
1, 

avaluació 9 
i 

10 

Ús del punt i coma.   
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Identificació dels 

grups de paraules i 

dels seus tipus, així 

com de les relacions 

morfosintàctiques 

entre els elements 

que 

2n.VLL.BL3.5. 

Identificar subjecte i 

predicat en l’oració 

simple, així com els 

complements del 

verb adequats al 

2n.VLL.BL3.5.1. 

Identifica l’estructura 

de l’oració simple: 

subjecte, predicat i 

complements del verb, 

per a, autònomament, 

4, 5, 6, 7, 
8, 

9, 10, 

avaluació 5 
a 

7 
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formen el sintagma 

nominal, l’adjectival, 

el preposicional i 

l’adverbial. 

Identificació i anàlisi 

morfosintàctica del 

subjecte. 

El subjecte omés i el 

subjecte múltiple. 

Absència del 

subjecte. Identificació

 del 

predicat        i        dels 

complements del 

verb: atribut i 

modificadors 

oracionals. 

Classificació de 

l’oració simple segons 

la naturalesa del 

predicat i segons 

l’actitud del parlant. 

nivell educatiu, 

mitjançant l’anàlisi 

morfosintàctica, per 

a expressar-se i 

redactar         textos 

expositius i 

instructius de 

diverses modalitats 

oracionals amb més 

correcció i propietat. 

CCLI 

CAA 

expressar-se i redactar 

textos instructius i 

expositius de diverses 

modalitats oracionals 

amb més correcció i 

propietat 

2n.VLL.BL3.5.2. 

Analitza 

morfosintàcticament 

l’oració simple, per a, 

autònomament, 

expressar-se i 

redactar textos

 instructius i 

expositius de diverses 

modalitats oracionals 

amb més correcció i 

propietat. 
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BLOC 4: EDUCACIÓ LITERÀRIA 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIE

S CLAU 

 

INDICADOR

S D’ÈXIT 

 
ACTIVITAT

S DE LA 

UNITAT 

Aproximació al coneixement 

d’altres mons a partir de la 

lectura. 

Utilització, de manera 

progressivament autònoma i 

responsable, de diferents 

tipus de biblioteques. 

Coneixement i respecte de 

les normes de funcionament, 

consulta guiada de catàlegs 

digitals i en línia. 

Lectura guiada i comprensió 

de textos i obres literàries, 

concordes amb el nivell, com 

a base per a la formació de la 

personalitat literària i el gaudi 

personal. 

Selecció de lectures de 

manera autònoma o a 

proposta del professorat, de 

la biblioteca o d’altres àmbits. 

Pràctica de diversos tipus de 

lectura de textos literaris com 

a font de gaudi i informació i 

com un mitjà d’aprenentatge 

i 

enriquiment personal. 

2n.VLL.BL4.1. 

Fer lectures 

d’obres literàries 

pròximes als 

seus gustos, 

triades lliurement 

o a proposta         

del 

professorat,  

 en 

silenci, en  veu 

alta o participant 

en 

dramatitzacions 

de  textos 

adequats al 

nivell educatiu, 

aplicant-hi, de 

manera guiada, 

tècniques 

expressives  i 

teatrals. 

CC

LI 

SIE

E 

CE

C 

2n.VLL.BL4.1.1. 

Fa lectures 

d’obres literàries 

pròximes als  

 seus  gustos, 

triades lliurement 

o a  proposta del 

professorat,  en 

silenci, en veu 

alta o

 participant  en 

dramatitzacions 

  i 

improvisacions 

de textos 

adequats al nivell

 educatiu, 

aplicant-hi,  

 de manera 

 guiada, 

tècniques 

expressives   i 

teatrals. 

28 

Dramatització de textos 

literaris adaptats i adequats al 

nivell educatiu. 

   

Anàlisi de les 

característiques expressives 

dels textos teatrals, 

relacionant-los amb 

el cine, la ràdio i la televisió. 

   

Aplicació de tècniques 

teatrals i de lectura 

expressiva en veu alta i en 

dramatitzacions. 
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Unitat 9 
 

BLOC 1: ESCOLTAR I PARLAR 

 

CONTINGUTS 

CRITERIS 

AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIE

S 

 
INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

ACTIVITATS 

Gèneres dialogats de la 

comunicació oral, formals i 

espontanis. 

Estudi, anàlisi i dramatització 

del debat: estructura habitual 

i moderador. 

Participació en situacions de 

comunicació que 

desenvolupen les relacions 

socials en l’entorn acadèmic. 

2n.VLL.BL1.1. 

Participar 

activament  i 

respectuosamen

t en col·loquis  i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives, 

expressant el 

desacord de 

manera 

assertiva, seguint

 les 

indicacions      del 

moderador          i 

exposant    de 

manera clara   i 

ordenada  

 les 

conclusions, 

utilitzant el lèxic 

adequat al nivell 

educatiu  i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL1.1.1. 

Participa 

activament i 

respectuosament 

en col·loquis i 

debats regulats 

per  a prendre 

decisions 

col·lectives. 

2n.VLL.BL1.1.2. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats 

expressant  el 

desacord de 

manera assertiva. 

2n.VLL.BL1.1.3. 

Participa en 

col·loquis i debats 

regulats seguint les 

indicacions del 

moderador  i 

exposant de 

manera clara i 

ordenada les 

conclusions. 

2n.VLL.BL1.1.4. 

Participa  en 

col·loquis i debats 

regulats utilitzant 

el lèxic adequat al 

nivell educatiu i les 

estratègies 

d’interacció oral. 

Introducció 

“Cooperem 

quan”, 1, 2, 

3, 10, 11, 20, 

Tip lèxic, 

Dossier de la 

unitat: 

escrivim una 

cançó, Taller 

d’escriptura 

Participació en 

reformulacions del missatge 

en contextos 

multilingües. 

 

Aplicació de les 

característiques del 

llenguatge conversacional, 

dels principis de cooperació, 

de les habilitats socials en les 

formes de tractament i 

respecte, especialment en 

situacions en què es mostra 

l’acord i el desacord i en 

aquelles que propicien 

l’entrenament de 

l’assertivitat; en la 

identificació de problemes 

interpersonals, en la recerca 

de solucions, en l’anticipació 

de conseqüències 

i en la presa de decisions. 

 

Aplicació de tècniques 

d’escolta activa i ús del diàleg 

igualitari. 

 

Responsabilitat i eficàcia en 

la resolució de tasques. 

 

Aplicació i avaluació de les 

propietats textuals en els 

intercanvis de comunicació 

oral. 
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Aplicació, anàlisi i avaluació 

dels elements d’expressió oral 
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no verbals, corporals i 

paralingüístics. 

Utilització del lèxic del nivell 

educatiu i d’un llenguatge no 

discriminatori. 

Valoració de la conversació 

com a ferramenta de les 

habilitats socials, de 

mediació, d’expressió de la 

creativitat i de respecte per 

les opinions dels altres. 

Creació del pensament de 

perspectiva. 

Foment de la solidaritat, la 

tolerància, el respecte i 

l’amabilitat. 

Coneixement d’estructures i 

tècniques d’aprenentatges 

cooperatiu. 

   

Assumpció de diferents rols 

en equips de treball. 

2n.VLL.BL1.2. 

Participar  en 

equips de treball 

per a  assolir 

metes 

 comunes, 

assumint 

diversos rols amb 

eficàcia i 

responsabilitat; 

donar  suport  a 

companys    i 

companyes, 

demostrant 

empatia    

 i 

reconeixent les 

seues 

aportacions,   i 

utilitzar el diàleg 

igualitari per  a 

resoldre 

conflictes i 

discrepàncies. 

CC

LI 

SIE

E 

CS

2n.VLL.BL1.2.1. 

Participa en 

equips de treball 

per a assolir metes 

comunes, 

assumint diversos 

rols amb eficàcia i 

responsabilitat, 

amb l’ajuda de 

guies. 

2n.VLL.BL1.2.2. 

Participa en 

equips de treball 

per a assolir metes 

comunes, donant 

suport  a 

companys i 

companyes, 

demostrant 

empatia i 

reconeixent les 

seues 

aportacions, amb 

l’ajuda de guies. 

2n.VLL.BL1.2.3. 

Participa en 

equips de treball 

Tota la unitat 
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C 
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per a assolir metes 

comunes, utilitzant 

el diàleg igualitari 

per a resoldre 

conflictes   i 

discrepàncies, 

amb  l’ajuda de 

guies. 

 

Característiques dels textos 

orals instructius i expositius. 

Aplicació dels coneixements 

de la tipologia i de les 

propietats textuals en l’anàlisi 

dels textos instructius i 

expositius. 

2n.VLL.BL1.3. 

Interpretar 

textos orals i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres 

diferents, 

especialment 

instructius   i 

expositius, 

propis de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i 

social, analitzant

    les 

característiques 

formals  i   

 de 

contingut  i  els 

elements     no 

verbals, 

especialment   

 la 

gestualitat,     

 la dicció i

 el   to, 

utilitzant,   amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al 

text i al propòsit 

de l’escolta. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL1.3.1. 

Interpreta textos 

orals  i 

audiovisuals de 

gèneres, 

tipologies   i 

registres diferents, 

especialment 

instructius   i 

expositius, propis 

de l’àmbit 

personal, 

acadèmic i social. 

2n.VLL.BL1.3.2. 

Interpreta textos 

orals  i 

audiovisuals 

analitzant   les 

característiques 

formals i   de 

contingut  i els 

elements    no 

verbals, 

especialment   la 

gestualitat. 

2n.VLL.BL1.3.3. 

Interpreta textos 

orals i audiovisuals 

utilitzant,        amb 

ajuda, les 

estratègies de 

comprensió oral 

adequades al text i 

al propòsit de 

l’escolta. 

1, 2, 3, 6, 12, 

31, text 5, 

text   9,   text 

11, text 12, 

Tip lèxic 

Escolta activa, comprensió, 

interpretació i anàlisi de 

textos orals i audiovisuals 

instructius i expositius i els 

que generen els 

aprenentatges i projectes 

de treball. 

 

Anàlisi de la informació no 

verbal corporal i 

paralingüística. 

 

Aplicació de les estratègies 

de comprensió oral de 

manera 

conscient i reflexiva. 

 

Ús de tècniques de 

memorització i retenció de la 

informació: esquemes 

senzills, taules i resums. 

 

Ús de tècniques 

d’interpretació de lèxic nou 

amb l’ajuda d’imatges, pel 

context, etc. 

 

Utilització guiada de 

diccionaris i fonts d’informació 

en diferents suports. 
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Aplicació de tècniques 2n.VLL.BL1.5. 2n.VLL.BL1.5.1. Introducció 

d’avaluació, autoavaluació   i Avaluar, amb 
l’ús 

Avalua, amb l’ús “Cooperem 

coavaluació en les de guies i de guies i quan” 
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produccions orals. 

Selecció raonada dels 

productes que s’incloguen en 

el dossier (portfolio). 

gravacions,  les 

produccions 

orals pròpies i 

 dels 

companys       

 i companyes, 

atenent      la 

quantitat, 

qualitat, 

rellevància, 

pertinència      

 i claredat, 

així com les

 normes   de 

prosòdia,  per    a 

progressar en la 

competència 

comunicativa 

oral 

CC

LI 

CA

A 

gravacions,  les 

produccions orals 

pròpies i dels 

companys     i 

companyes, 

atenent    la 

quantitat, qualitat, 

rellevància, 

pertinència  i 

claredat, així com 

les normes de 

prosòdia. 

 

 

BLOC 2: LLEGIR I ESCRIURE 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

I 

COMPETÈNCIES 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Característiques bàsiques 2n.VLL.BL2.1. 

Interpretar textos 

escrits en suports 

diversos,       de 

l’àmbit  personal, 

acadèmic i social, 

de   tipologies 

diverses, a través 

de l’anàlisi   dels 

elements formals i 

de    contingut 

propis del  nivell 

educatiu, utilitzant 

les estratègies de 

comprensió 

lectora adequades 

al text i a l’objectiu 

2n.VLL.BL2.1.1. 

Interpreta   textos 

escrits en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic 

i social,    de 

tipologies diverses, 

especialment 

instructius,     de 

manera autònoma, i 

expositius,    amb 

supervisió,  per   a 

construir      el 

significat global del 

text i com a suport a 

les  tasques 

d’aprenentatge. 

Text 1 al text 

dels textos instructius i 15, 

expositius:  funció 

comunicativa, estructura, 

marques lingüístiques, 

recursos verbals i no 

verbals, gèneres. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, , 9, 

10, 11, , 16, 

17, 18, 19, 

20, 21, 22, 

Aplicació dels 
coneixements 

23, 24, 25, 

sobre les característiques 26, 27, 28, 

bàsiques dels textos 29, 35, 36, 

instructius i expositius a la 37, Dossier 

comprensió, interpretació i de la unitat, 

anàlisi d’aquests: anàlisi de Tip lèxic, 

la situació de 
comunicació; 

Taller 

identificació del registre; d’escriptura, 

identificació o generació avaluació 1 
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del de la lectura, per a 

construir         el 

significat    global 

del text i com a 

suport    a    les 

2n.VLL.BL2.1.2. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius a través 

de l’anàlisi dels 

tema, la idea principal, les al 10. 

idees secundàries i  

l’organització del contingut;  

localització o deducció  

d’informació explícita i  

implícita; anàlisi dels  
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mecanismes gramaticals, 

del lèxic especialitzat i dels 

recursos expressius; 

interpretació de la 

informació contextual i no 

verbal, etc. 

Lectura, comprensió, 

interpretació i anàlisi de 

textos escrits narratius, 

descriptius,  instructius, 

expositius, argumentatius. 

Ús i aplicació d’estratègies 

de comprensió́ lectora, 

especialment en textos 

expositius i instructius. 

tasques 

d’aprenentatge. 

CCLI 

CSC 

CAA 

elements formals i 

de contingut propis 

del nivell educatiu 

2n.VLL.BL2.1.3. 

Interpreta textos 

escrits instructius i 

expositius utilitzant 

les estratègies de 

comprensió lectora 

adequades al text i 

a l’objectiu de la 

lectura. 

 

Producció de textos escrits 

narratius, descriptius, 

instructius, expositius, 

argumentatius,  amb 

adequació, coherència, 

cohesió i correcció, d’acord 

amb les característiques 

pròpies dels gèneres. 

Creació de textos escrits de 

caràcter instructiu o 

expositiu, individuals i 

col·lectius, a partir de 

propostes que promoguen 

la creativitat i el gaudi 

personal, usant recursos 

lingüístics, recursos del 

llenguatge no verbal i 

utilitzant ferramentes digitals 

d’edició i presentació amb 

l’ajuda de guies. 

Aplicació del coneixement 

sobre les propietats textuals 

en l’escriptura de textos 

instructius i expositius. 

Ús d’estratègies de 

planificació com a part del 

procés d’escriptura, 

especialment en textos 

instructius i expositius: 

analitzar la situació 

comunicativa;  activar 

coneixements  previs; 

generar informacions; 

ordenar   la   informació   en 

2n.VLL.BL2.2. 

Planificar i 

escriure,   amb 

adequació, 

coherència, 

cohesió, correcció 

ortogràfica, 

gramatical i lèxica 

del nivell educatiu, 

textos en suports 

diversos,     de 

l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

de  diverses 

tipologies, aplicant 

les estratègies del 

procés 

d’escriptura,  fent 

servir     un 

llenguatge no 

discriminatori. 

CCLI 

CAA 

SIEE 

CSC 

2n.VLL.BL2.2.1. 

Aplica les 

estratègies de 

planificació en el 

procés d’escriptura 

de textos diversos, 

en especial 

instructius, de 

manera autònoma, i 

expositius, amb 

supervisió. 

2n.VLL.BL2.2.2. 

Escriu,   amb 

adequació, 

coherència, 

cohesió, pròpies del 

nivell educatiu, 

textos, en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic 

i social, instructius, 

de  manera 

autònoma, 

expositius,  amb 

supervisió,   i 

argumentatius, amb 

l’ajuda de  guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.3. 

Escriu, amb 

correcció 

10, Dossier 

de la unitat, 

Taller 

d’escriptura, 

avaluació 10 
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paràgrafs amb esquemes, 

taules, etc. 

Anàlisi del públic destinatari 

i adaptació de la 

comunicació en funció 

d’aquest. 

Ús d’estratègies de 

textualització o escriptura, 

com a part del procés de 

producció escrita, de forma 

reflexiva i dialogada: 

redactar esborranys, usar 

diccionaris i gramàtiques, 

controlar la progressió de la 

informació, reescriure. 

Ús de processadors de 

textos en l’escriptura: buscar 

i reemplaçar, disseny de 

pàgina, llistes, taules, 

impressió, dibuix i quadros 

de text, etc. 

Selecció raonada dels 

textos produïts que 

s’inclouen en el dossier 

(portfolio). 

Reflexió sobre la 

importància de l’escriptura 

en el desenvolupament 

personal, com a 

organitzador del pensament 

i instrument per a 

l’enriquiment del vocabulari. 

 
ortogràfica   i 

gramatical pròpies 

del nivell educatiu, 

textos, en suports 

diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic 

i social, instructius, 

de manera 

autònoma, 

expositius,  amb 

supervisió,   i 

argumentatius, amb 

l’ajuda de  guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.4. 

Escriu, amb 

correcció lèxica 

pròpia del nivell 

educatiu, textos, en 

suports diversos, 

de l’àmbit personal, 

acadèmic i social, 

instructius, de 

manera autònoma, 

expositius,       amb 

supervisió,   i 

argumentatius, amb 

l’ajuda de  guies, 

descripcions 

tècniques, guions 

narratius, etc. 

2n.VLL.BL2.2.5. 

Escriu textos 

instructius  i 

expositius fent servir 

un llenguatge no 

discriminatori. 

 

Avaluació de les 

produccions pròpies o 

alienes com a part del 

procés d’escriptura, amb la 

col·laboració dels companys 

i companyes, comparant el 

resultat amb el pla original, 

jutjant si el text respon a 

l’objectiu 

2n.VLL.BL2.3. 

Avaluar, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes, els 

textos escrits 

propis o aliens, 

com a part del 

2n.VLL.BL2.3.1. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes, els 

textos escrits propis 

o aliens, com a part 

del     procés     de 

10, 13, 32, 

Dossier de la 

unitat, Taller 

d’escriptura 
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d’escriptura i analitzant 

l’adequació, coherència i 

cohesió, amb la finalitat de 

millorar els textos. 

Revisió de produccions 

pròpies i alienes, 

identificant i corregint els 

errors ortogràfics, 

gramaticals i lèxics, d’acord 

amb les normes de correcció 

determinades per al nivell 

educatiu. 

Reescriptura total o parcial 

dels textos escrits, corregint 

els errors en l’adequació, 

coherència, cohesió i 

correcció detectats en el 

procés d’avaluació i revisió. 

Ús de fonts de consulta 

impreses i digitals com a 

suport per a la revisió 

ortogràfica, gramatical i 

lèxica. 

Ús de tècniques de 

selecció, organització i 

revisió del lèxic nou. 

procés 

d’escriptura, 

identificant els 

errors 

d’adequació, 

coherència, 

cohesió i correcció 

del nivell educatiu, 

resolent els 

dubtes de manera 

reflexiva  i 

dialogada, amb 

l’ajuda  de 

diccionaris 

impresos o digitals 

i altres fonts de 

consulta. 

CCLI 

CAA 

revisió de 

l’escriptura, 

identificant errors 

d’adequació, 

coherència  i 

cohesió del nivell 

educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.2. 

Avalua, amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes, els 

textos escrits propis 

o aliens, com a part 

del procés de 

revisió de 

l’escriptura, 

identificant els 

errors de correcció 

del nivell educatiu. 

2n.VLL.BL2.3.3. En 

el procés de revisió 

de textos escrits 

resol els dubtes, 

amb la 

col·laboració dels 

companys i 

companyes, de 

manera reflexiva i 

dialogada,       amb 

l’ajuda de 

diccionaris 

impresos o digitals i 

altres fonts de 

consulta. 

 

Planificació i realització, 

amb l’ajuda del professorat, 

de projectes de treball 

individuals i en equip, sobre 

temes del currículum, amb 

especial interés per les 

obres literàries, o temes 

socials, científics i culturals 

motivadors per a l’alumnat, 

seguint les fases del procés: 

presentació, busca 

d’informació, elaboració 

del 

2n.VLL.BL2.5. 

Realitzar amb 

creativitat tasques 

o projectes de 

treball individuals o 

col·lectius, amb 

l’ajuda del 

professorat, sobre 

temes motivadors 

per a l’alumnat, 

seguint les fases 

del procés d’un 

2n.VLL.BL2.5.1. 

Realitza,    amb 

creativitat i l’ajuda 

del professorat, 

projectes de treball 

de  caràcter 

instructiu      o 

expositiu, 

individuals   i  en 

equips cooperatius, 

sobre    temes 

diversos,  seguint 

Dossier de la 

unitat, Taller 

d’escriptura 
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producte final, presentació, 

avaluació. 

Actuació eficaç en equips 

de treball. 

Participar en la creació de 

normes de funcionament de 

l’equip; interactuar amb 

responsabilitat, interés, 

respecte i confiança; 

coresponsabilitzar-se del 

quadern d’equip; buscar el 

consens i el suport dels 

altres, usar estratègies de 

supervisió i resolució de 

problemes, etc. 

Busca, localització i 

extracció d’informació en 

diferents tipus de textos i 

fonts documentals i no 

documentals, amb la 

col·laboració dels 

companys i companyes, 

esmentant les fonts 

d’informació. 

Utilització de diferents tipus 

de biblioteques per a 

obtindre informació. 

Utilització, amb la 

col·laboració dels companys 

i companyes, de les TIC en 

totes les fases del procés 

d’elaboració d’un projecte: 

localitzar, seleccionar, 

tractar, organitzar i 

emmagatzemar la 

informació; crear textos 

escrits o audiovisuals sense 

copiar els enunciats literals 

de les fonts; presentar el 

treball. 

Reflexió, a través de 

qüestionaris o l’escriptura 

d’un diari, sobre el procés 

d’aprenentatge i els 

coneixements de qualsevol 

tipus adquirits durant la 

realització d’un projecte de 

treball. 

Utilitzar el pensament com 

un mitjà i un fi, per a la 

projecte de treball, 

per a obtindre un 

producte        final 

original    de 

caràcter instructiu 

o expositiu on se 

citen les fonts 

d’informació, 

adoptant un punt 

de vista crític i 

creatiu, fent una 

previsió   de 

recursos i temps 

ajustada  als 

objectius 

proposats; 

adaptar-ho    a 

canvis i 

imprevistos, 

transformant  les 

dificultats     en 

possibilitats; 

avaluar   amb 

l’ajuda de guies el 

procés  i    el 

producte final,   i 

comunicar 

personalment els 

resultats 

obtinguts. 

CCLI 

SIEE 

CAA 

les fases del procés 

d’elaboració. 

2n.VLL.BL2.5.2. 

Cita de manera 

convencional les 

fonts d’informació 

que utilitza en 

projectes de treball. 

2n.VLL.BL2.5.3. 

Fa, amb l’ajuda de 

guies, una previsió 

de recursos i temps 

ajustada als 

objectius 

proposats,  i 

l’adapta a canvis i 

imprevistos, 

transformant les 

dificultats en 

possibilitats. 

2n.VLL.BL2.5.4. 

Avalua, amb l’ajuda 

de guies i dels 

companys i 

companyes, el 

procés i el producte 

final. 

2n.VLL.BL2.5.5. 

Comunica 

personalment, amb 

l’ajuda de guies, els 

resultats obtinguts. 
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reflexió sobre la importància 

de la lectura i l’escriptura 

com a mitjans 

d’aprenentatge per a 

ampliar els coneixements 

des d’un punt de vista crític i 

creatiu. 

   

Autoconeixement. 

Valoració de fortaleses i 

febleses. 

Autoregulació d’emocions, 

control de l’ansietat i 

incertesa i capacitat 

d’automotivació. 

2n.VLL.BL2.7. 

Realitzar, amb 

l’ajuda de guies, 

de manera eficaç, 

tasques o 

projectes; tindre 

iniciativa per a 

emprendre i 

proposar accions, 

sent conscient de 

les seues 

fortaleses    i 

febleses; mostrar 

curiositat i interés 

durant el   seu 

desenvolupament, 

i actuar  amb 

flexibilitat buscant 

amb  suport 

solucions 

alternatives. 

SIEE 

2n.VLL.BL2.7.1. Té 

iniciativa per a 

proposar i 

emprendre accions 

que contribuïsquen 

a realitzar, amb 

l’ajuda de guies, de 

manera eficaç 

tasques o projectes 

individuals o 

col·lectius. 

2n.VLL.BL2.7.2. 

Reconeix, amb 

l’ajuda de guies, les 

seues fortaleses i 

les utilitza 

adequadament, i 

identifica les seues 

febleses, esforçant- 

se a superar-les. 

2n.VLL.BL2.7.3. 

Manté, amb l’ajuda 

de guies, la 

curiositat i l’interés 

durant tot el procés 

de realització de 

tasques o 

projectes. 

2n.VLL.BL2.7.4. 

Actua amb 

flexibilitat davant 

d’obstacles  i 

dificultats, buscant 

solucions amb 

l’ajuda de guies 

Introducció 

“Cooperem 

quan”, 14, 

15, 33, 34, 

Taller 

d’escriptura 

Superació d’obstacles i 

fracassos. 

 

Mostrar iniciativa, idees 

innovadores, perseverança 

i 

flexibilitat. 

 

Valoració de l’error com a 

oportunitat. 

 

Utilització del pensament 

alternatiu. 

 

Desenvolupament del 

sentit crític 
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BLOC 3: CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 

CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I 

COMPETÈNCIES 

 
INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

ACTIVITAT
S 

L’escriptura 

d’abreviatures i 

sigles. 

3r.VLL.BL3.2. Crear 

i revisar textos 

escrits aplicant-hi 

correctament les 

normes 

ortogràfiques de la 

llengua pròpies del 

nivell educatiu. 

CC

LI 

CA

A 

3r.VLL.BL3.2.1. Crea 

i revisa textos 

narratius, descriptius, 

instructius, expositius 

i  argumentatius 

utilitzant 

correctament  les 

categories 

gramaticals. 

5, 6 

Reconeixement i ús 

dels procediments de 

formació de paraules: 

composició, derivació, 

parasíntesi, sigles, 

acrònims i abreviatures. 

3r.VLL.BL3.3. 

Identificar      

 els diversos 

procediments    de 

creació   del lèxic, 

propis  delnivell 

educatiu,    

 distingint 

entre els 

morfològics, els 

préstecs d’altres 

llengües,    així 

 com sigles,

 acrònims   i 

abreviatures, per a 

enriquir el vocabulari. 

3r.VLL.BL3.3.1. 

Identifica els diversos 

procediments de 

creació del lèxic, 

propis del nivell 

educatiu, per a 

enriquir el vocabulari. 

4 

 CCLI   

 CAA   

Significat de préstecs 

lèxics atenent l’origen i 

procedència. 

Reconéixer gentilicis 

d’Europa. 

2n.VLL.BL3.4. 

Explicar el canvi 

semàntic que afecta 

el significat de les 

paraules i les seues 

causes, identificant- 

ne els mecanismes i 

el significat de 

frases fetes i 

refranys per a 

diferenciar els usos 

2n.VLL.BL3.4.1. 

Reconeix les 

relacions d’igualtat- 

semblança  i 

d’oposició pròpies del 

nivell educatiu que 

s’estableixen entre 

les paraules per a 

copsar el sentit global 

d’un text. 

2n.VLL.BL3.4.2. 

7, 8, 9, 10, 

11, 

avaluació 8, 

avaluació 9 

El canvi semàntic. 

Causes i mecanismes 

(paraules tabú i 

eufemismes). 

 

Ús connotatiu i denotatiu 

del llenguatge. 
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Les frases fetes i els 

refranys. 

connotatius i 

denotatius del 

llenguatge 

CC

LI 

CA

A 

Explica el canvi 

semàntic que afecta el 

significat de les 

paraules i les seues 
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causes, identificant 

els mecanismes de 

les paraules tabú i 

dels eufemismes i el 

significat de frases 

fetes i refranys per a 

diferenciar els usos 

connotatius i 

denotatius del 

llenguatge. 

 

Anàlisi de la cohesió 

textual: connectors 

textuals, mecanismes 

lexicosemàntics com 

ara repeticions lèxiques 

i relacions 

semàntiques, 

mecanismes de 

cohesió gramatical i 

mecanismes 

paralingüístics i 

elements gràfics. 

Aproximació de 

l’adequació textual: 

tipologia textual, 

finalitat comunicativa 

del text i intenció de 

l’emissor; relació 

existent entre l’emissor i 

el receptor; de les

 marques 

lingüístiques de 

modalització, i ús d’un 

llenguatge no 

discriminatori, en funció 

dels elements de la 

situació comunicativa. 

2n.VLL.BL3.6. 

Reconéixer  els 

elements de la 

comunicació que 

intervenen en textos 

instructius   i 

expositius, i 

justificar si aquests 

compleixen les 

propietats textuals, 

atenent els 

elements de la 

coherència i 

cohesió, propis del 

nivell educatiu, per 

a, després d’un 

procés de reflexió, 

fer un ús adequat de 

la llengua. 

CC

LI 

CA

A 

CS

C 

2n.VLL.BL3.6.1. 

Reconeix els 

elements de la 

comunicació que 

intervenen en textos 

instructius i expositius 

2n.VLL.BL3.6.2. 

Justifica si els textos 

compleixen les 

propietats textuals 

pròpies del nivell 

educatiu, atenent 

sobretot els elements 

de la coherència i 

cohesió, per a, 

després d’un procés 

de reflexió, fer un ús 

adequat de la 

llengua. 

26, 27, 28 



 

361 
 

BLOC 4: EDUCACIÓ LITERÀRIA 

 

 
CONTINGUTS 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

I 

COMPETÈNCIES 

 

INDICADORS 

D’ÈXIT 

 

 
ACTIVITATS 

Aproximació al coneixement 2n.VLL.BL4.1. 

Fer lectures 

d’obres literàries 

pròximes als seus 

gustos, triades 

lliurement o a 

proposta         del 

professorat,   en 

silenci, en  veu 

alta o participant 

en 

dramatitzacions 

de  textos 

adequats al nivell 

educatiu, 

aplicant-hi, de 

manera guiada, 

tècniques 

expressives  i 

teatrals. 

CCLI 

SIEE 

CEC 

2n.VLL.BL4.1.1. 16, 17, 18, 

d’altres mons (reals o Fa lectures 19, 20, 21, 

imaginaris) a partir de la d’obres literàries 22, 23, 24, 

lectura. pròximes als seus 25, 26, 27, 

Utilització, de manera 

progressivament autònoma i 

responsable, de diferents tipus 

de biblioteques d’aula. 

Coneixement i respecte de les 

normes de funcionament, 

consulta guiada de catàlegs 

digitals i en línia. 

Lectura guiada i comprensió 

de textos i obres literàries, 

d’acord amb el nivell, com a 

base per a la formació de la 

personalitat literària i el gaudi 

personal. 

gustos,  triades 

lliurement   o    a 

proposta      del 

professorat,    en 

silenci, en   veu 

alta o participant 

en 

dramatitzacions i 

improvisacions 

de   textos 

adequats al nivell 

educatiu, 

aplicant-hi, de 
manera guiada, 

28, 29, 35, 

36, 37 

Selecció de lectures de 
manera 

autònoma o a proposta 
del 

professorat, de la biblioteca 

o d’altres àmbits. 

tècniques 

expressives i 

teatrals. 

 

Pràctica de diversos tipus 
de 

  

lectura de textos literaris com a   

font de gaudi i informació i 
com 

  

un mitjà d’aprenentatge i   

enriquiment personal.   

Dramatització de textos literaris   

adaptats i adequats al nivell   

educatiu.   

Anàlisi de les 
característiques 

  

expressives dels textos   

teatrals, relacionant-los amb 
el 

  

cine, la ràdio i la televisió.   

Aplicació de tècniques teatrals 
i 

  

de lectura expressiva en 
veu 
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alta i en dramatitzacions.   

Tècniques d’elaboració de 2n.VLL.BL4.2. 2n.VLL.BL4.2.1. Dossier de la 

treballs personals, de creació Elaborar un Elabora un unitat, Taller 

i/o investigació senzilla i dossier, amb una dossier, amb una d’escriptura 
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supervisada sobre una lectura 

realitzada. 

Creació d’un dossier (portfolio) 

de lectura que incloga una 

selecció de treballs individuals 

o en equip i una fitxa de registre 

de les creacions. 

Foment de l’hàbit lector, per 

mitjà de la participació en 

iniciatives que impulsen la 

realització de lectures 

amenes. 

selecció de 

documents    i 

creacions 

realitzats a partir 

de lectures, 

literàries  i  no 

literàries, 

pròximes   als 

interessos de 

l’alumnat, de 

manera reflexiva i 

crítica. 

selecció de 

documents   i 

creacions 

realitzats a partir 

de lectures 

pròximes als seus 

interessos,  de 

manera reflexiva i 

crítica, i amb 

ajuda de guies. 

 

 CCLI  

 SIEE  

 CEC  

Connexió entre la literatura i la 

resta d’arts relacionant obres, 

personatges i temes 

universals: les edats de 

l’home, els mons imaginaris, 

projeccions del futur, elogi de 

l’amistat. 

Pervivència i evolució de 

personatges tipus, temes i 

formes a partir de la 

comparació d’obres de tota la 

història de la cultura. 

Interpretació del sentiment 

humà̀    implícit   en   les   obres 

comparades. 

2n.VLL.BL4.3. 

Exposar, en 

suports diversos, 

orals i escrits, amb 

la supervisió del 

professorat, les 

conclusions 

crítiques  i 

raonades sobre 

les  connexions 

entre la literatura, 

les arts  i  la 

ciència, analitzant 

i   comparant 

obres, 

personatges, 

temes   i tòpics 

universals   en 

creacions de 

diferent 

naturalesa. 

2n.VLL.BL4.3.1. 

Exposa,     en 

suports diversos, 

orals    i  escrits, 

amb la supervisió 

del professorat, 

les conclusions 

crítiques       i 

raonades  sobre 

les  connexions 

entre la literatura, 

les arts   i  la 

ciència, analitzant 

i   comparant 

obres, 

personatges, 

temes    i  tòpics 

universals    en 

creacions de 

diferent 

naturalesa. 

Text 1, text 

2, text 12, 

Dossier de la 

unitat: 

escrivim  la 

lletra d’una 

cançó 

 CCLI   

 CAA   

 SIEE   

 CEC   

Introducció a la literatura a 

partir dels textos d’autoria 

masculina i femenina. 

Tractament evolutiu de temes 

i tòpics en una selecció de 

2n.VLL.BL4.4. 

Analitzar, amb la 

supervisió del 

professorat, un 

corpus de textos 

2n.VLL.BL4.4.1. 

Analitza, amb la 

supervisió del 

professorat, un 

corpus de textos 

Text 1 al text 

15 
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textos significatius. 

Temes: les edats de l’home, 

els mons imaginaris, 

projeccions del futur, elogi de 

l’amistat, etc. 

Tòpics: locus amoenus, etc. 

Reconeixement de les 

característiques pròpies dels 

gèneres literaris a partir d’una 

selecció de textos en prosa i en 

vers. 

La narració en prosa i en vers. 

Elements de les narracions. 

La lírica i els recursos mètrics 

en vers. 

El teatre en prosa i en vers. 

La literatura d’idees: aforismes. 

Anàlisi senzilla de textos: 

localització guiada del text en 

el seu context social, cultural, 

històric i literari; contingut de 

l’obra o text; figures retòriques. 

literaris, 

seleccionats al 

voltant d’un tema 

o tòpic comú, com 

a forma 

d’aproximació a la 

literatura, 

identificant els 

trets  essencials 

de l’època i les 

característiques 

del gènere,   i 

elaborant  un 

comentari de 

forma i contingut 

per a expressar 

raonadament les 

conclusions 

extretes, 

mitjançant  la 

formulació de 

judicis personals. 

CCLI 

CEC 

CAA 

SIEE 

literaris, 

seleccionats al 

voltant d’un tema 

o tòpic comú, com 

a forma 

d’aproximació a 

la literatura. 

2n.VLL.BL4.4.2. 

Identifica, amb la 

supervisió del 

professorat, els 

trets essencials 

de l’època i les 

característiques 

del gènere dels 

textos analitzats. 

2n.VLL.BL4.4.3. 

Elabora, amb la 

supervisió del 

professorat,  un 

comentari  de 

forma i contingut 

per a expressar 

raonadament les 

conclusions 

extretes  de 

l’anàlisi de textos 

literaris, 

mitjançant   la 

formulació de 

judicis personals. 

 

 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques 

 

 
L’àrea de Valencià: llengua i literatura, com que és una matèria de lliure configuració 

autonòmica amb rang semblant a les troncals, compta amb tres sessions setmanals 

durant el període lectiu. Convencionalment en un curs es donen aproximadament 105 

sessions dividides equitativament en tres trimestres de 35 cadascun. 

Considerant que la programació consta de nou unitats, hem planificat el treball 

incloent-ne tres en cada trimestre. Dedicarem deu sessions a cadascuna. La distribució 

dels diferents blocs de continguts treballats en aquestes deu sessions dependrà de les 

necessitats de l’alumnat. La resta de sessions estan dedicades a la realització 

d’activitats complementàries com extraescolars, lectura extensiva i/o activitats 

d’ampliació i reforç. 

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 
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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. 

 

15. Valencià: llengua i literatura. 4t D’ESO. 
 
 

a) Organització de les unitats didàctiques 

Les unitats tenen una estructura fixa que presenta els següents blocs de continguts: 

 
-Títol de la unitat: Els títols que encapçalen les unitats són temàtics i estan relacionats 

amb l’eix vertebrador de tots els continguts treballats. 

-Presentació de la unitat: índex de continguts amb suport visual. 

-Eix temàtic: bloc centrat en el treball de les destreses lingüístiques bàsiques 

(comprensió, expressió i interacció) a partir de textos de diversa tipologia. La selecció 

dels textos s’ha fet atenent a criteris d’actualitat, textos reals escrits per adolescents i 

transcripcions de converses del xat o correus electrònics, etc. 

-Lèxic: s’hi treballen continguts relacionats amb la lexicologia i la lexicografia i, a més, 

hem inclòs un apartat Pareguts però diferents en què els alumnes han de discriminar 

entre mots semblants morfològicament o semàntica. 

-Tipus de text: anàlisi de tipologies textuals. 

-Gramàtica: continguts gramaticals (morfologia i sintaxi). 

-Ortografia: normes ortogràfiques. 

-Literatura: anàlisi dels gèneres literaris, lectura de textos significatius. 

-Llengua i societat: apartat exclusivament pràctic dedicat als continguts 

sociolingüístics. 

-Taller de comunicació: a partir dels continguts conceptuals assolits en l’apartat de tipus 

de text, es presenten estratègies procedimentals amb la finalitat que l’alumne siga capaç 

de bastir textos. 

-Tècniques d’estudi: els continguts procedimentals marcats en el currículum sota 

aquest epígraf es troben disseminats en diferents blocs. Són tractats en cada cas en 

els apartats on resulten més funcionals. 

Els objectius, continguts i criteris d’avaluació fixats per al primer curs d’Educació 

Secundària Obligatòria, els hem agrupat en nou unitats didàctiques, les quals es 

detallen a continuació: 
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UNITAT 1. UN GRA DE SORRA 
 

A. Objectius didàctics 
 

• Llegir, comprendre i analitzar un text expositiu. 

• Ampliar el lèxic amb vocabulari nou a partir d’un text. 

• Reconèixer els adjectius valoratius i establir-hi relacions de sinonímia. 

• Sintetitzar, esquematitzar i redactar un comentari guiat d’un text expositiu. 

• Respondre a qüestions, manifestar opinions i argumentar oralment. 

• Conèixer l’estructura d’un article de diccionari. 

• Interpretar les informacions lingüístiques que proporciona el diccionari. 

• Conèixer les característiques dels discursos orals no espontanis. 

• Distingir les característiques, l’estructura i els recursos d’una conferència. 

• Analitzar l’estructura morfològica dels verbs. 

• Conèixer el sistema vocàlic i emprar correctament les vocals. 

• Distingir les característiques principals del romanticisme i de la Renaixença. 

• Conèixer la història de la nostra llengua des de la Renaixença fins al 1975. 

• Produir i exposar oralment un text explicatiu. 

 
 

B. Continguts 
 

Conceptes Procediments Actituds 

• El diccionari 

convencional: 

estructura i 

interpretació de 

les informacions 

lingüístiques. 

• Els discursos 

orals no 

espontanis. 

• La conferència: 

característiques, 

estructura i 

recursos. 

• Els morfemes 

verbals: 

persona, 

nombre, temps, 

aspecte i mode. 

• Els temps 

verbals simples, 

compostos i 

perifràstics. 

• El sistema 

vocàlic. 

• Lectura comprensiva i anàlisi d’un text expositiu. 

• Ús del diccionari per a treballar el vocabulari del 

text. 

• Identificació d’adjectius valoratius i recerca de 

mots sinònims. 

• Elaboració d’un resum i d’un esquema d’un 

fragment expositiu. 

• Comentari d’un text expositiu a partir de 

qüestions relacionades amb les característiques 

del text. 

• Resposta oral a qüestions sobre el voluntariat. 

• Exposició oral d’opinions i d’arguments en favor 

del voluntariat. 

• Recerca d’informació sobre institucions que duen 

a terme tasques de voluntariat. 

• Recerca d’informació en Internet sobre el 

voluntariat lingüístic. 

• Anàlisi de l’estructura de diferents articles de 

diccionari i interpretació de les informacions 

lingüístiques que proporcionen. 

• Identificació de les accepcions i subaccepcions 

en què s’empra un mot en diferents oracions. 

• Anàlisi de les característiques, l’estructura i els 

recursos d’una conferència. 

• Interés per la 

producció de 

missatges orals i 

escrits i per 

expressar-se amb 

correcció. 

• Actitud empàtica 

davant els 

problemes aliens. 

• Valoració positiva 

de la tasca 

solidària que duen 

a terme els 

voluntaris. 

• Actitud de 

cooperació i 

respecte en 

situacions 

d’aprenentatge 

compartit. 

• Interés per l’ús del 

diccionari com a 

font de 

coneixement i com 
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• Les vocals e i o 

obertes. 

• Les 

interferències 

vocàliques. 

• El romanticisme. 

• La Renaixença. 

• La llengua des 

de la 

Renaixença fins 

al 1975. 

• Els processos 

de 

normativització 

de principis de 

segle. 

• L’exposició oral. 

• Classificació de diverses formes verbals en 

funció de la persona, el nombre i el temps a què 

pertanyen. 

• Addició de morfemes de persona, nombre i 

temps a diferents lexemes. 

• Classificació dels temps verbals en perfectius i 

imperfectius i en simples, compostos i 

perifràstics. 

• Classificació de formes verbals en funció del 

mode. 

• Anàlisi de l’estructura morfològica de diferents 

formes verbals. 

• Deducció de les normes d’ús de e i o obertes a 

partir d’exemples. 

• Distinció entre e i o obertes i tancades. 

• Identificació i esmena d’incorreccions vocàliques 

produïdes per interferència del castellà. 

• Reflexió sobre el context sociocultural de la 

Renaixença i sobre la relació entre la Renaixença 

i el romanticisme. 

• Anàlisi i comentari de textos produïts en el 

context de la Renaixença. 

• Elaboració d’un quadre cronològic sobre la 

història de la llengua des de la Renaixença fins al 

1975. 

• Planificació i exposició oral d’un text explicatiu. 

a mitjà per a 

ampliar el lèxic 

propi. 

• Interés per 

Conèixer el 

funcionament i 

l’estructura de la 

llengua. 

• Sensibilització 

envers la lectura 

de textos literaris. 

• Valoració de 

l’esforç realitzat 

durant  la 

Renaixença per 

normalitzar l’ús de 

la nostra llengua. 

• Esforç i interés per 

planificar i 

desenvolupar una 

exposició oral amb 

una dicció correcta 

i una estructuració 

ordenada de les 

idees. 

 

C. Criteris d’avaluació 
 

• Comprendre un text expositiu i reconèixer-ne els trets característics. 

• Distingir el lèxic valoratiu i establir-hi relacions de sinonímia. 

• Sintetitzar, esquematitzar i redactar un comentari guiat d’un text expositiu. 

• Respondre a qüestions orals, manifestar opinions i argumentar oralment. 

• Conèixer l’estructura d’un article de diccionari i interpretar-ne les informacions 

lingüístiques. 

• Reconèixer les característiques, l’estructura i els recursos d’una conferència. 

• Distingir els morfemes verbals de persona, nombre, temps, aspecte i mode. 

• Reconèixer els temps verbals simples, compostos i perifràstics. 

• Distingir entre e i o obertes i tancades. 

• Emprar correctament les vocals en mots que solen presentar dificultats. 

• Reconèixer les característiques principals del romanticisme i de la Renaixença. 

• Conèixer la història de la nostra llengua des de la Renaixença fins al 1975. 

• Exposar oralment un text amb adequació, coherència i correcció. 

 
 

D. Competències bàsiques 
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Competència comunicativa lingüística i audiovisual pàg. act. 

Lectura comprensiva i anàlisi d’un text expositiu. 11 1-4 

Identificació d’adjectius valoratius i recerca de mots sinònims. 11 2 

Comentari d’un text expositiu a partir de qüestions relacionades amb les característiques 

del text. 

 
11 

 
5 

Resposta oral a qüestions sobre el voluntariat. 11 6 

Exposició oral d’opinions i d’arguments en favor del voluntariat. 11 6-7 

Identificació de les accepcions i subaccepcions en què s’empra un mot en diferents 

oracions. 

 
13 

 
12 

 
Anàlisi de les característiques, l’estructura i els recursos d’una conferència. 

14- 

17 

14- 

16 

Classificació de diverses formes verbals en funció de la persona, el nombre i el temps a 

què pertanyen. 

 
19 

 
18 

Addició de morfemes de persona, nombre i temps a diferents lexemes. 19 19 

 
Classificació dels temps verbals en perfectius i imperfectius i en simples, compostos i 

perifràstics. 

 
19- 

20 

20 

21 

23 

Classificació de formes verbals en funció del mode. 20 23 

 
Anàlisi de l’estructura morfològica de diferents formes verbals. 

20- 

21 

24- 

25 

 
Deducció de les normes d’ús de e i o obertes a partir d’exemples. 

22- 

23 

27- 

28 

Distinció entre e i o obertes i tancades. 23 29 

 
Identificació i esmena d’incorreccions vocàliques produïdes per interferència del castellà. 

 
23 

30- 

31 

Planificació i exposició oral d’un text explicatiu. 29 G 

   

Tractament de la informació i competència digital pàg. act. 

 
Recerca d’informació en diccionaris convencionals o telemàtics. 

11 

13 

1-2 

13 

Consulta de diferents fonts (personals, bibliogràfiques, digitals...) per a la recerca 

d’informació. 

11 

28 

7-9 

38 



 

369 
 

 
29 G 

Anàlisi de l’estructura de diferents articles de diccionari i interpretació de les informacions 

lingüístiques que proporcionen. 

 
13 

10- 

13 

Consulta de la flexió verbal. 21 26 

Competència social i ciutadana pàg. act. 

Coordinació amb els companys i actitud de cooperació i respecte en situacions 

d’aprenentatge compartit. 

11 

28 

6 

38 

Actitud empàtica davant els problemes aliens. 11 6-7 

Valoració positiva de la tasca solidària que duen a terme els voluntaris. 11 6-8 

Valoració de l’esforç realitzat durant la Renaixença per normalitzar l’ús de la nostra 

llengua. 

 
28 

 
G 

   

Competència artística i cultural pàg. act. 

Reflexió sobre el context sociocultural de la Renaixença i la relació entre la Renaixença i el 

romanticisme. 

 
25 

 
34 

 
Anàlisi i comentari de textos produïts en el context de la Renaixença. 

26- 

27 

35- 

36 

Elaboració d’un quadre cronològic sobre la història de la llengua des de la Renaixença 

fins al 1975. 

 
28 

 
38 

   

Competència d’aprendre a aprendre pàg. act. 

 
Maneig de diccionaris convencionals i virtuals per a la recerca d’informació. 

11 

13 

1-2 

13 

 
 
 
 

Selecció, ampliació i reducció d’informació. 

 
11 

16 

26- 

27 

28 

29 

3, 

7-9 

14 

35- 

36 

38 

G 

 

Consulta d’informació en fonts bibliogràfiques, personals o en Internet. 

11 

28 

29 

7-9 

38 

G 
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Autonomia i iniciativa personal pàg. act. 

Investigació sobre institucions que duen a terme tasques de voluntariat en l’entorn local. 11 7 

Expressió raonada i argumentada d’opinions pròpies. 11 6-7 

 
Deducció de les normes d’ús de les e i o obertes a partir d’exemples. 

22- 

23 

27- 

28 

 
Treball responsable i compliment dels terminis acordats en la realització de treballs. 

28 

29 

38 

G 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT 2. OFICIS I BENEFICIS 
 

A. Objectius didàctics 
 

• Llegir, comprendre i analitzar diversos fragments narratius i un text 

expositivoargumentatiu. 

• Identificar les paraules d’un text pertanyents al camp semàntic del món laboral. 

• Reflexionar sobre la realitat sociolaboral i sobre la relació entre la formació prèvia i 

les condicions de treball. 

• Redactar textos breus de tipologia diferent sobre les condicions de vida als països del 

tercer món, sobre l’explotació infantil i sobre el comerç just. 

• Participar activament en un debat sobre l’explotació infantil. 

• Conèixer i emprar adequadament els diccionaris en línia i els diccionaris específics. 

• Conèixer les característiques i l’estructura del currículum. 

• Distingir les característiques dels verbs regulars i Conèixer el paradigma verbal 

regular. 

• Conèixer el sistema consonàntic i classificar els fonemes consonàntics. 

• Distingir les característiques principals de la poesia de la Renaixença i Conèixer-ne 

els autors més representatius. 

• Conèixer i analitzar la situació legal del valencià actual. 

• Elaborar el currículum propi de manera acurada, estructurada i clara. 

 
 

B. Continguts 
 
Conceptes 

• Ús dels diccionaris en línia i dels diccionaris específics. 

• El currículum: característiques i estructura. 

• Les conjugacions verbals: paradigmes regulars. 

• El sistema consonàntic: sonoritat, punt i mode d’articulació. 

• La poesia de la Renaixença. 
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• Situació legal del valencià actual. 

• La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. 

 
Procediments 

• Lectura comprensiva i anàlisi de diversos fragments narratius i d’un text 

expositivoargumentatiu. 

• Ús del diccionari per a treballar el vocabulari del text expositivoargumentatiu. 

• Identificació de paraules pertanyents al camp semàntic del món laboral. 

• Comparació de dues professions i reflexió al voltant de la relació entre la formació 

prèvia i les condicions de treball. 

• Recerca d’informació en Internet sobre el Senegal i la ciutat de Dakar, i sobre el 

comerç just. 

• Redacció de textos breus de tipologia diferent relacionats amb les condicions de vida 

als països del tercer món, amb l’explotació infantil i amb el comerç just. 

• Organització i realització d’un debat sobre l’explotació infantil. 

• Recerca de paraules en diccionaris en línia i interpretació de les informacions 

lingüístiques que proporcionen. 

• Consulta de l’escriptura correcta de diferents paraules en un diccionari ortogràfic. 

• Deducció del tipus de diccionari específic a què pertanyen diferents articles de 

diccionari. 

• Distinció del tipus de diccionari específic que cal fer servir en funció de la informació 

demanada en cada cas. 

• Anàlisi de les característiques i l’estructura d’un currículum. 

• Redacció d’un currículum i d’una carta de presentació adequats a les peticions d’un 

anunci. 

• Identificació i classificació de verbs segons el model de conjugació que segueixen. 

• Distinció entre formes verbals regulars i irregulars. 

• Conjugació i ús dels principals verbs regulars. 

• Addició de morfemes de persona, nombre i temps a diferents lexemes. 

• Descripció, classificació i exemplificació dels sons consonàntics. 

• Identificació de sons consonàntics a partir de la descripció dels trets de sonoritat, punt 

i mode d’articulació. 

• Anàlisi i comentari de textos pertanyents a la poesia de la Renaixença. 

• Reflexió sobre la situació legal del valencià actual i sobre les deficiències en l’aplicació 

d’aquest marc legal. 

• Redacció del currículum propi de manera acurada, estructurada i clara. 

 
Actituds 

• Respecte per les normes d’interacció comunicativa durant la realització d’un debat. 

• Actitud empàtica davant els problemes aliens. 

• Interés per l’ús de diferents tipus de diccionaris tradicionals i en línia com a fonts de 

coneixement i com a mitjà per a ampliar el lèxic propi. 

• Valoració de la importància del currículum com a eina de comunicació clau en els 

processos de cerca d’ocupació. 

• Interés per Conèixer el funcionament i l’estructura de la llengua i per usar 

correctament les formes verbals. 

• Sensibilització envers la lectura i l’audició de textos poètics. 

• Valoració de la situació legal del valencià actual i reconeixement de les deficiències 

en l’aplicació d’aquest marc legal. 
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C. Criteris d’avaluació 
 

• Comprendre textos narratius i expositivoargumentatius i reconèixer-ne els trets 

característics. 

• Distingir el lèxic pertanyent al camp semàntic del món laboral. 

• Redactar textos breus de tipologia diferent amb adequació, coherència, cohesió i 

correcció. 

• Participar activament en un debat respectant les normes d’interacció comunicativa. 

• Conèixer i emprar adequadament els diccionaris en línia i els diccionaris específics. 

• Reconèixer les característiques i l’estructura del currículum. 

• Conèixer i emprar correctament el paradigma verbal regular. 

• Identificar i classificar els fonemes consonàntics segons la sonoritat, el punt i el mode 

d’articulació. 

• Reconèixer les característiques principals de la poesia de la Renaixença i Conèixer-ne 

els autors més representatius. 

• Conèixer i valorar la situació legal del valencià actual. 

• Elaborar el currículum propi de manera acurada, estructurada i clara. 

 
 

D. Competències bàsiques 
 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual pàg. act. 

Lectura comprensiva i anàlisi de diversos fragments narratius i d’un text 

expositivoargumentatiu. 

 
35 

 
1-2, 4-5 

Identificació de paraules pertanyents al camp semàntic del món laboral. 35 5 

Redacció de textos breus de tipologia diferent relacionats amb les condicions de 

vida als països del tercer món, amb l’explotació infantil i amb el comerç just. 

 
35 

 
4, 6-7 

Organització i realització d’un debat sobre l’explotació infantil. 35 7 

Correcció de paraules fent servir un diccionari ortogràfic. 37 9 

Deducció del tipus de diccionari específic a què pertanyen diferents articles de 

diccionari. 

 
37 

 
10 

 
Anàlisi de les característiques i l’estructura d’un currículum. 

40- 

41 

 
13 

Redacció d’un currículum i d’una carta de presentació adequats a les peticions d’un 

anunci. 

 
41 

 
14 

 
Identificació i classificació de verbs segons el model de conjugació que segueixen. 

42- 

43 

 
15-16 

Distinció entre formes verbals regulars i irregulars. 43 17 
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Conjugació i ús dels principals verbs regulars. 

 
45 

18-20 

22-23 

Addició de morfemes de persona, nombre i temps a diferents lexemes. 45 21 

 
Descripció, classificació i exemplificació dels sons consonàntics. 

 
47 

24-26 

28-30 

Identificació de sons consonàntics a partir de la descripció dels trets de sonoritat, 

punt i mode d’articulació. 

 
47 

 
27 

Redacció del currículum propi de manera acurada, estructurada i clara. 53 G 

Tractament de la informació i competència digital pàg. act. 

 

Recerca d’informació en diccionaris generals i específics, impresos i en línia. 

 
35 

37 

2, 5 

8-9, 11- 

12 

Consulta de diferents fonts bibliogràfiques i digitals per a la recerca d’informació. 35 4 6 

Anàlisi de l’estructura de diferents articles de diccionari i interpretació de les 

informacions lingüístiques que proporcionen. 

 
37 

 
8 

Distinció del tipus de diccionari específic que cal fer servir en funció de la informació 

demanada en cada cas. 

 
37 

 
12 

Consulta de la flexió verbal. 45 18-23 

   

Competència social i ciutadana pàg. act. 

Respecte per les normes d’interacció comunicativa durant la realització d’un debat. 35 7 

Actitud empàtica davant els problemes aliens. 35 4, 6-7 

Reflexió sobre la realitat sociolaboral. 35 3 

Valoració de la importància del currículum com a eina de comunicació clau en els 

processos de cerca d’ocupació. 

38- 

41 

 
G 

   

Competència artística i cultural pàg. act. 

 
Anàlisi i comentari de textos pertanyents a la poesia de la Renaixença. 

49- 

51 

 
31-32 

Reflexió sobre la situació legal del valencià actual. 52 G 
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Competència d’aprendre a aprendre pàg. act. 

 

Maneig de diccionaris convencionals i virtuals per a la recerca d’informació. 

 
35 

37 

2, 5 

8-9, 11- 

12 

 
Selecció, ampliació i reducció d’informació. 

35 

50 

5-6 

31-32 

Consulta d’informació en fonts bibliogràfiques i en Internet. 35 4-6 

Consulta de la flexió verbal. 45 18-23 

   

Autonomia i iniciativa personal pàg. act. 

Expressió raonada i argumentada d’opinions pròpies. 35 1-2, 4-7 

Treball responsable i compliment dels terminis acordats en la realització de treballs. 53 G 

 
 

 

UNITAT 3. ENLLAÇATS PER LA XARXA 
 

A. Objectius didàctics 
 

• Llegir, comprendre i analitzar diversos fragments d’una novel·la. 

• Redactar un text narratiu a partir de fragments d’una novel·la. 

• Reflexionar, respondre a qüestions i manifestar opinions oralment sobre les relacions 

personals per mitjà d’Internet. 

• Reconèixer i classificar els neologismes i els préstecs lingüístics. 

• Conèixer el significat d’alguns neologismes del camp semàntic de la informàtica. 

• Distingir l’estructura i les característiques lingüístiques i textuals dels missatges de 

correu electrònic. 

• Redactar correus electrònics adequant el nivell de llenguatge al grau de formalitat que 

exigeix la situació comunicativa. 

• Conèixer les característiques lingüístiques i textuals de la missatgeria instantània. 

• Reflexionar sobre les regles de cortesia o pautes de conducta que han de guiar el 

comportament dels usuaris de la xarxa. 

• Participar activament en un debat sobre els usos lingüístics en la comunicació per 

Internet. 

• Conèixer les principals irregularitats dels verbs de la primera i de la tercera conjugació 

i conjugar-los correctament. 

• Distingir els fenòmens consonàntics de la sonorització, l’ensordiment, l’emmudiment 

i la geminació. 

• Distingir les característiques principals del teatre de la Renaixença i de la narrativa 

realista i naturalista i Conèixer-ne els autors més representatius. 

• Conèixer el concepte de normativa lingüística i la història de la normativa del valencià. 

• Crear un bloc d’aula per a recopilar i compartir informació relacionada amb la vida 
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acadèmica del grup. 

 

B. Continguts 
 
Conceptes 

• Els préstecs i els neologismes. 

• Neologismes i recursos en línia: el Termcat. 

• El correu electrònic: característiques i estructura. 

• La missatgeria instantània: característiques lingüístiques i textuals. 

• Els verbs irregulars de la primera i de la tercera conjugació. 

• Fenòmens consonàntics: sonorització, ensordiment, emmudiment i geminació. 

• El teatre de la Renaixença: teatre culte i teatre popular. 

• La narrativa realista i naturalista. 

• Concepte i història de la normativa. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

• Els blocs o bitàcoles: conceptes bàsics. Creació d’un bloc d’aula. 

 
Procediments 

• Lectura comprensiva i anàlisi de diversos fragments d’una novel·la. 

• Ús del diccionari per a treballar el vocabulari dels textos. 

• Resolució de qüestions de comprensió lectora sobre els textos. 

• Resum d’una seqüència descriptiva inclosa en un dels fragments narratius anteriors. 

• Redacció d’un text narratiu en primera persona a partir de dos fragments d’una 

novel·la. 

• Reflexió, resposta oral a qüestions i manifestació d’opinions sobre les relacions 

personals per mitjà d’Internet. 

• Elaboració d’una llista dels perills a què ens exposem en la xarxa i de les precaucions 

que hi caldria prendre. 

• Identificació de préstecs i neologismes del camp semàntic de la informàtica. 

• Classificació de neologismes en funció del mecanisme emprat per a crear-los 

(derivació, composició o siglació). 

• Classificació de préstecs segons la manera com s’han transferit a la nostra llengua 

(calc, adopció, adaptació o formes alternatives). 

• Distinció del significat de diferents neologismes del camp semàntic de la informàtica. 

• Substitució d’anglicismes per paraules genuïnes o adaptades a la nostra llengua. 

• Redacció de correus electrònics adequant el nivell de llenguatge al grau de formalitat 

que exigeix la situació comunicativa. 

• Reflexió sobre les regles de cortesia o pautes de conducta que han de guiar el 

comportament dels usuaris de la xarxa. 

• Anàlisi de les característiques lingüístiques i textuals d’un text generat per mitjà de 

missatgeria instantània. 

• Organització i realització d’un debat sobre els usos lingüístics en la comunicació per 

Internet. 

• Identificació, conjugació i ús dels principals verbs irregulars de la primera i de la 

tercera conjugació. 

• Descripció de les irregularitats que presenten alguns verbs de la tercera conjugació. 

• Correcció de formes verbals que, per influència del castellà, adopten incorrectament 

terminacions pròpies d’altres conjugacions. 

• Distinció dels casos en què es produeix la sonorització o l’ensordiment de consonants. 

• Compleció de paraules amb consonants que se solen emmudir i amb aplecs de dues 
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consonants. 

• Distinció de la pronúncia geminada o simple dels aplecs de dues consonants. 

• Anàlisi i comentari de textos pertanyents al teatre de la Renaixença i a la narrativa 

naturalista. 

• Resolució de qüestions sobre el concepte i la història de la normativa. 

• Elaboració d’un resum de la història de la normativa del valencià. 

• Consulta de documents normatius elaborats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

• Creació d’un bloc d’aula per a recopilar i compartir informació relacionada amb la vida 

acadèmica del grup. 

 

Actituds 

• Valoració de la implicació de les noves tecnologies en la nostra vida quotidiana. 

• Desenvolupament d’una actitud responsable en les comunicacions personals per 

mitjà d’Internet. 

• Consciència de la necessitat d’evitar que l’arbitrarietat dels usos lingüístics en la 

comunicació per Internet es generalitze en altres àmbits. 

• Valoració de la importància de la incorporació de préstecs i neologismes en la 

configuració del lèxic. 

• Respecte per les normes d’interacció comunicativa durant la realització d’un debat. 

• Interés per Conèixer el funcionament i l’estructura de la llengua i per usar 

correctament les formes verbals. 

• Sensibilització envers la lectura de textos teatrals. 

• Valoració positiva de la història de la normativa del valencià. 

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

 
 

 
C. Criteris d’avaluació 

 
• Comprendre i analitzar diversos fragments d’una novel·la. 

• Redactar un text narratiu amb adequació, coherència, cohesió i correcció. 

• Respondre a qüestions orals, manifestar opinions i argumentar oralment. 

• Identificar i classificar els préstecs lingüístics i els neologismes. 

• Conèixer l’estructura dels missatges de correu electrònic i redactar correus 

electrònics adequats a la situació comunicativa. 

• Reconèixer les característiques lingüístiques i textuals del correu electrònic i de la 

missatgeria instantània. 

• Participar activament en un debat respectant les normes d’interacció comunicativa. 

• Conjugar els principals verbs irregulars de la primera i de la tercera conjugació. 

• Conèixer els fenòmens consonàntics de la sonorització, l’ensordiment, l’emmudiment 

i la geminació. 

• Reconèixer les característiques principals del teatre de la Renaixença i de la narrativa 

realista i naturalista i Conèixer-ne els autors més representatius. 

• Conèixer el concepte de normativa lingüística i la història de la normativa del valencià. 

• Conèixer la terminologia específica dels blocs i col·laborar en la creació d’un bloc 

d’aula. 
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D. Competències bàsiques 
 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual pàg. act. 

Lectura comprensiva i anàlisi de diversos fragments d’una novel·la. 59 1-3 

Resolució de qüestions de comprensió lectora sobre els textos anteriors. 59 4 

Redacció d’un text narratiu en primera persona a partir de dos fragments d’una 

novel·la. 

59 5 

Reflexió, resposta oral a qüestions i manifestació d’opinions sobre les relacions 

personals per mitjà d’Internet. 

59 6-7 

Identificació i classificació de préstecs i neologismes del camp semàntic de la 

informàtica. 

61 9-11 

Distinció del significat de diferents neologismes del camp semàntic de la 

informàtica. 

61 12 

Substitució d’anglicismes per paraules genuïnes o adaptades a la nostra llengua. 61 13 

Redacció de correus electrònics adequats a la situació comunicativa. 64 14- 

15 

Anàlisi de les característiques lingüístiques i textuals d’un text generat per mitjà 

de missatgeria instantània. 

65 17 

Organització i realització d’un debat sobre els usos lingüístics en la comunicació 

per Internet. 

65 18 

Identificació, conjugació i ús dels principals verbs irregulars de la primera i de la 

tercera conjugació 

66- 

67 

68- 

69 

19- 

21 

23- 

27 

Descripció de les irregularitats que presenten alguns verbs de la tercera 

conjugació. 

68- 

69 

24- 

25 

Correcció de formes verbals que adopten incorrectament terminacions pròpies 

d’altres conjugacions. 

69 28 

Distinció dels casos en què es produeix la sonorització o l’ensordiment de 

consonants. 

71 29 

Compleció de paraules amb consonants que se solen emmudir i amb aplecs de 

dues consonants. 

71 30- 

31 
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Distinció de la pronúncia geminada o simple dels aplecs de dues consonants. 71 31 

   

Tractament de la informació i competència digital pàg. act. 

Recerca d’informació en diccionaris convencionals o telemàtics. 59 

75 

1 

34 

Consulta de documents normatius elaborats per l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua. 

76 36 

Elaboració d’una llista dels perills a què ens exposem en la xarxa i de les 

precaucions que hi caldria prendre. 

59 8 

Reflexió sobre les regles de cortesia o pautes de conducta que han de guiar el 

comportament dels usuaris de la xarxa. 

64 16 

Creació d’un bloc d’aula per a recopilar i compartir informació relacionada amb 

la vida acadèmica del grup. 

77 G 

Consulta de la flexió verbal. 66- 

69 

19- 

28 

   

Competència social i ciutadana pàg. act. 

Desenvolupament d’una actitud responsable en les comunicacions personals per 

mitjà d’Internet. 

59 

64 

8 

18 

Respecte per les normes d’interacció comunicativa durant la realització d’un 

debat. 

65 18 

Actitud de cooperació i respecte en situacions d’aprenentatge compartit. 59 

77 

8 

G 

   

Competència artística i cultural pàg. act. 

Anàlisi i comentari de textos pertanyents al teatre de la Renaixença i a la narrativa 

naturalista. 

73- 

75 

32- 

34 

Resolució de qüestions sobre el concepte i la història de la normativa. 76 35 

Elaboració d’un resum de la història de la normativa del valencià. 76 36 

   

Competència d’aprendre a aprendre pàg. act. 
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Maneig de diccionaris convencionals i virtuals per a la recerca d’informació. 59 

75 

1 

34 

Selecció, ampliació i reducció d’informació. 59 

73 

75 

76 

4 

32 

34 

35- 

36 

Consulta de la flexió verbal. 66- 

69 

19- 

28 

   

Autonomia i iniciativa personal pàg. act. 

Expressió raonada i argumentada d’opinions pròpies. 59 

65 

6-7 

18 

Presa de decisions i maneig de recursos durant el procés de creació d’un bloc 

d’aula. 

77 G 

Expressió raonada i argumentada d’opinions pròpies. 59 

65 

6-7 

18 

Presa de decisions i maneig de recursos durant el procés de creació d’un bloc 

d’aula. 

77 G 

 
 
 

UNITAT 4. RELACIONS DESIGUALS 
 

A. Objectius didàctics 
 

• Llegir, comprendre i analitzar un text expositivoargumentatiu i un de narratiu. 

• Interpretar el sentit de diferents unitats fraseològiques i establir relacions de sinonímia 

entre les paraules. 

• Redactar un text argumentatiu sobre la violència de gènere. 

• Manifestar opinions i aportar arguments oralment per a desmuntar diferents mites i 

falses creences sobre la violència de gènere. 

• Classificar i emprar correctament les abreviacions. 

• Conèixer les característiques i l’estructura de la sol·licitud, de la reclamació i del 

recurs. 

• Redactar una sol·licitud, una reclamació i un recurs atenent algunes recomanacions 

d’estil. 

• Distingir les principals irregularitats dels verbs de la segona conjugació i conjugar-los 

correctament. 

• Conèixer la morfologia dels pronoms febles i combinar-los adequadament. 

• Distingir les característiques principals de la literatura modernista i Conèixer-ne els 
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autors més representatius. 

• Conèixer els trets més rellevants dels dos grans blocs dialectals de la nostra llengua 

i les diferents varietats geogràfiques. 

 
 
 
 
 
 

B. Continguts 
 
Conceptes 

• Les abreviacions: abreviatures, símbols, sigles i acrònims. 

• La sol·licitud, la reclamació i el recurs: estructura, característiques i estil. 

• Els verbs irregulars de la segona conjugació. 

• Els pronoms febles: formes i combinacions. 

• El modernisme: poesia, narrativa i teatre. 

• Les varietats geogràfiques: bloc oriental i bloc occidental. 

 
Procediments 

• Lectura comprensiva i anàlisi d’un text expositivoargumentatiu i d’un altre de narratiu. 

• Ús del diccionari per a treballar el vocabulari dels textos. 

• Interpretació del sentit d’algunes unitats fraseològiques i recerca de sinònims en els 

textos. 

• Resolució de qüestions de comprensió lectora sobre els textos. 

• Redacció d’un text argumentatiu sobre un cas de violència de gènere adoptant una 

actitud empàtica envers la víctima. 

• Manifestació d’opinions i aportació d’arguments oralment per a desmuntar diferents 

mites i falses creences sobre la violència de gènere. 

• Identificació, classificació i distinció del significat de les abreviacions. 

• Comparació de l’estructura de la sol·licitud amb la de la reclamació. 

• Redacció d’una sol·licitud, una reclamació i un recurs atenent algunes recomanacions 

d’estil. 

• Identificació, conjugació i ús dels principals verbs irregulars de la segona conjugació. 

• Descripció de les irregularitats que presenten alguns verbs de la segona conjugació. 

• Classificació i combinació dels pronoms febles i substitució de sintagmes per 

pronoms. 

• Anàlisi i comentari de textos pertanyents a la literatura modernista. 

• Situació de ciutats de parla catalana en un mapa i indicació de la varietat dialectal que 

s’hi parla. 

 

Actituds 

• Actitud de cooperació en situacions d’aprenentatge compartit i respecte de les 

opinions dels altres. 

• Rebuig de comportaments sexistes i d’actituds discriminatòries per raó de gènere. 

• Actitud empàtica envers les víctimes de la violència de gènere. 

• Interés per la producció de missatges orals i escrits i per expressar-se amb correcció. 

• Valoració de la importància de Conèixer les característiques lingüístiques i formals 
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dels documents de l’àmbit administratiu. 

• Interés per Conèixer el funcionament i l’estructura de la llengua i per usar 

correctament les formes verbals. 

• Reconeixement i estima de les produccions literàries que formen part del nostre 

patrimoni cultural. 

• Valoració positiva de la diversitat dialectal de la nostra llengua. 

 
 
 
 
 

C. Criteris d’avaluació 
 

• Comprendre i analitzar un text expositivoargumentatiu i un de narratiu. 

• Interpretar el sentit de diferents unitats fraseològiques i establir relacions de sinonímia 

entre les paraules. 

• Redactar un text argumentatiu amb adequació, coherència, cohesió i correcció. 

• Manifestar opinions i argumentar oralment. 

• Conèixer les abreviacions més usuals, classificar-les i emprar-les correctament. 

• Conèixer les característiques lingüístiques i formals de la sol·licitud, de la reclamació 

i del recurs. 

• Redactar una sol·licitud, una reclamació i un recurs amb adequació, coherència, 

cohesió i correcció. 

• Conjugar correctament els principals verbs irregulars de la segona conjugació. 

• Substituir sintagmes per pronoms febles i combinar els pronoms adequadament. 

• Reconèixer les característiques principals de la literatura modernista i Conèixer-ne els 

autors més representatius. 

• Enumerar les varietats geogràfiques de la nostra llengua. 

 

D. Competències bàsiques 
 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual pàg. act. 

Lectura comprensiva i anàlisi d’un text expositivoargumentatiu i d’un altre de narratiu. 83 1-5 

Interpretació del sentit d’algunes unitats fraseològiques i recerca de sinònims en els 

textos. 

 
83 

 
3-4 

Resolució de qüestions de comprensió lectora sobre els textos. 83 2 5 

Redacció d’un text argumentatiu. 83 6 

Manifestació d’opinions i aportació d’arguments oralment. 83 7 

Identificació, classificació i distinció del significat de les abreviacions. 85 8-10 

Comparació de l’estructura de la sol·licitud amb la de la reclamació. 88 13 

Redacció d’una   sol·licitud,   una   reclamació   i   un   recurs   atenent   algunes 87 12 
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recomanacions d’estil. 89 

101 

15 

G 

 
Identificació, conjugació i ús dels principals verbs irregulars de la segona conjugació. 

90- 

93 

 
16-26 

 
Descripció de les irregularitats que presenten alguns verbs de la segona conjugació. 

92- 

93 

18, 21, 

26 

Classificació i combinació dels pronoms  febles i substitució de sintagmes  per 

pronoms. 

94- 

95 

 
27-32 

 

Tractament de la informació i competència digital pàg. act. 

 
Recerca d’informació en diccionaris generals i específics. 

83 

98 

1, 3-4 

34 

 
Consulta de la flexió verbal. 

90- 

93 

 
16-26 

 

Competència social i ciutadana pàg. act. 

 
Actitud de cooperació en situacions d’aprenentatge compartit i respecte de les 

opinions dels altres. 

83 

92 

93 

7 

18 

24 

Rebuig de comportaments sexistes i d’actituds discriminatòries per raó de gènere. 83 5-7 

Actitud empàtica envers les víctimes de la violència de gènere. 83 5-7 

 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic pàg. act. 

Situació en un mapa de diferents ciutats de parla catalana. 100 37 

 

Competència artística i cultural pàg. act. 

 
Anàlisi i comentari de textos pertanyents a la literatura modernista. 

97- 

99 

33-34, 

36 

Indicació de la varietat dialectal que es parla en diferents ciutats del domini lingüístic. 100 37 

 

Competència d’aprendre a aprendre pàg. act. 

 

Maneig de diccionaris generals i específics per a la recerca d’informació. 

83 

98- 

99 

 
1, 3-4 

34 
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Selecció i reducció d’informació. 

98- 

99 

 
34 

 
Consulta de la flexió verbal. 

90- 

93 

 
16-26 

 

Autonomia i iniciativa personal pàg. act. 

 
Expressió raonada i argumentada d’opinions pròpies. 

83 

99 

5-7 

35 

 

Treball responsable i compliment dels terminis acordats en la realització de treballs. 

87 

89 

101 

12 

15 

G 

 

 

UNITAT 5. COMUNICACIÓ GLOBLAL 
 

A. Objectius didàctics 
 

• Llegir, comprendre i analitzar un text argumentatiu. 

• Reconèixer paraules i expressions de caràcter valoratiu. 

• Redactar un text argumentatiu sobre la influència dels mitjans de comunicació en els 

joves. 

• Participar activament en un debat sobre els programes televisius de tertúlia i debat 

en què s’utilitza la denigració de l’oponent per a produir espectacle. 

• Conèixer el funcionament, les utilitats i les limitacions dels traductors automàtics 

bilingües i multilingües i dels correctors ortogràfics. 

• Distingir les característiques textuals dels mitjans de comunicació i els principals 

gèneres periodístics, radiofònics i televisius. 

• Diferenciar i classificar les oracions compostes i complexes. 

• Distingir les característiques principals de la literatura noucentista i Conèixer-ne els 

autors més representatius. 

• Conèixer els trets més rellevants del dialecte central. 

 
 

B. Continguts 
 
Conceptes 

• Els traductors automàtics bilingües i multilingües. 

• Els textos dels mitjans de comunicació: característiques i gèneres. 

• Les oracions compostes i complexes. 

• Els correctors ortogràfics. 

• El noucentisme: poesia, narrativa i teatre. 

• El dialecte central. 
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Procediments 

• Lectura comprensiva i anàlisi d’un text argumentatiu. 

• Ús del diccionari per a treballar el vocabulari del text. 

• Identificació de paraules i enunciats de caràcter valoratiu en el text. 

• Redacció d’un text argumentatiu sobre la influència dels mitjans de comunicació en 

els joves. 

• Organització i realització d’un debat sobre els programes televisius de tertúlia en què 

s’utilitza la denigració de l’oponent per a produir espectacle. 

• Traducció de textos i pàgines web fent servir traductors automàtics. 

• Distinció del significat de diferents doblets lingüístics amb l’ajuda del programa Salt i 

producció d’oracions amb aquestes paraules. 

• Recerca de textos pertanyents als gèneres periodístics d’opinió i síntesi de les idees 

i les opinions que s’hi exposen. 

• Redacció d’una notícia sobre un tema d’actualitat tenint en compte les 

característiques lingüístiques de la premsa. 

• Elaboració d’un guió radiofònic a partir de la notícia anterior i lectura i enregistrament 

d’aquesta tenint en compte les característiques del llenguatge radiofònic. 

• Distinció del gènere a què pertanyen diferents programes radiofònics i televisius i 

anàlisi de les característiques lingüístiques que presenten. 

• Identificació, classificació i producció d’oracions compostes i complexes. 

• Correcció d’un text amb l’ajuda d’un corrector ortogràfic. 

• Anàlisi i comentari de textos pertanyents a la literatura noucentista. 

• Identificació dels trets distintius del dialecte central en diferents textos. 

 
Actituds 

• Presa de consciència de la influència que exerceixen els mitjans de comunicació 

sobre la ciutadania i actitud crítica davant la informació procedent d’aquests mitjans. 

• Actitud crítica davant dels missatges que suposen qualsevol tipus de discriminació i 

voluntat de superar els prejudicis. 

• Exposició de les opinions pròpies de manera respectuosa i educada i respecte per 

les normes d’interacció comunicativa durant el desenvolupament d’un debat. 

• Valoració dels avantatges que ofereixen els sistemes de correcció i traducció 

automàtica i consciència de les seues limitacions. 

• Interés per Conèixer el funcionament i l’estructura de la llengua. 

• Reconeixement i estima de les produccions literàries que formen part del nostre 

patrimoni cultural. 

• Valoració positiva de la diversitat dialectal de la nostra llengua. 

 
 

C. Criteris d’avaluació 
 

• Comprendre i analitzar un text argumentatiu. 

• Identificar paraules i expressions de caràcter valoratiu. 

• Redactar un text argumentatiu amb adequació, coherència, cohesió i correcció. 

• Participar activament en un debat respectant les normes d’interacció comunicativa. 

• Emprar adequadament els traductors automàtics bilingües i multilingües i els 

correctors ortogràfics. 

• Reconèixer les característiques textuals dels mitjans de comunicació i classificar els 

programes per gèneres. 
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• Distingir i classificar les oracions compostes i complexes. 

• Reconèixer les característiques principals de la literatura noucentista i Conèixer-ne 

els autors més representatius. 

• Conèixer els trets distintius del dialecte central. 

 
 

D. Competències bàsiques 
 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual pàg. act. 

Lectura comprensiva i anàlisi d’un text argumentatiu. 107 2-4 

Identificació de paraules i enunciats de caràcter valoratiu. 107 2 

Redacció d’un text argumentatiu. 107 2 

Participació activa en un debat. 107 5 

Distinció del significat i ús de diferents doblets lingüístics. 109 8 

Redacció d’una notícia tenint en compte les característiques lingüístiques de la premsa. 111 10 

Elaboració d’un guió radiofònic a partir de la notícia anterior i lectura i enregistrament 

d’aquesta. 

113 13 

Distinció del gènere a què pertanyen diferents programes radiofònics i televisius i anàlisi 112- 11- 

de les característiques lingüístiques que presenten. 114 12 

  14- 

  16 

Identificació, classificació i producció d’oracions compostes i complexes. 115- 17- 

 118 27 

   

Tractament de la informació i competència digital pàg. act. 

Recerca d’informació en diccionaris convencionals o telemàtics. 107 1 

 114 16 

 123 31 

Distinció del significat de diferents doblets lingüístics amb l’ajuda del programa Salt. 109 8 

Traducció de textos i pàgines web fent servir traductors automàtics. 109 6-7 

 125 G 

Recerca de textos pertanyents als gèneres periodístics d’opinió. 111 9 

Correcció d’un text amb l’ajuda d’un corrector ortogràfic. 119 28 
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Competència social i ciutadana pàg. act. 

Presa de consciència de la influència que exerceixen els mitjans de comunicació sobre la 

ciutadania. 

107 2, 4- 

5 

Actitud crítica davant dels missatges que suposen qualsevol tipus de discriminació i 

voluntat de superar els prejudicis. 

107 3 

Exposició de les opinions pròpies de manera respectuosa i educada i respecte per les 

normes d’interacció comunicativa durant el desenvolupament d’un debat. 

107 5 

   

Competència artística i cultural pàg. act. 

Anàlisi i comentari de textos pertanyents a la literatura noucentista. 121- 

123 

29- 

31 

Identificació dels trets distintius del dialecte central en diferents textos. 124 32 

   

Competència d’aprendre a aprendre pàg. act. 

Maneig de diccionaris convencionals i virtuals per a la recerca d’informació. 107 

114 

123 

1 

16 

31 

Selecció, ampliació i reducció d’informació. 107 

111 

121 

2 

9 

29 

   

Autonomia i iniciativa personal pàg. act. 

Expressió raonada i argumentada d’opinions pròpies. 107 2, 5 

Valoració crítica de les informacions procedents dels mitjans de comunicació. 107 3 

Expressió raonada i argumentada d’opinions pròpies. 107 2, 5 

Valoració crítica de les informacions procedents dels mitjans de comunicació. 107 3 

 
 

 

UNITAT 6. SOCIETAT DE CONSUM 

 

A. Objectius didàctics 
 

• Llegir, comprendre i analitzar un text narratiu. 

• Interpretar el sentit de diferents unitats fraseològiques i establir relacions de sinonímia 



 

387 
 

entre les paraules. 

• Reflexionar sobre els hàbits de consum propis, extraure’n conclusions i exposar-les 

oralment. 

• Redactar un text argumentatiu sobre els efectes perjudicials del consumisme per a la 

salut, el medi ambient i la justícia social. 

• Conèixer els diferents tipus d’enciclopèdies que hi ha i fer-ne un ús adequat. 

• Distingir les característiques, els recursos i l’estructura dels textos publicitaris. 

• Assolir capacitat crítica davant els missatges publicitaris. 

• Valorar les possibilitats artístiques i creatives del llenguatge publicitari. 

• Diferenciar i classificar les oracions compostes coordinades. 

• Conèixer els criteris d’escriptura de les majúscules i de la cursiva. 

• Distingir les característiques principals de la literatura avantguardista i Conèixer-ne 

els autors més representatius. 

• Conèixer els principals trets distintius dels dialectes balear i alguerés. 

• Elaborar un anunci gràfic fent servir els recursos necessaris perquè resulte atractiu, 

original i convincent. 

 
 

B. Continguts 
 
Conceptes 

• L’enciclopèdia: definició, característiques i tipus. 

• L’anunci publicitari: característiques, tipus, estructura i recursos. 

• Les oracions compostes coordinades. 

• Elements tipogràfics: ús de les majúscules i de la cursiva. 

• L’avantguardisme. 

• El dialecte balear i l’alguerés. 

 
Procediments 

• Lectura comprensiva i anàlisi d’un text narratiu. 

• Interpretació i classificació d’unitats fraseològiques i recerca de sinònims en el text. 

• Reflexió sobre els hàbits de consum propis a partir d’una sèrie de preguntes i 

exposició oral de les conclusions extretes. 

• Lectura d’un dossier sobre consumisme i redacció d’un text argumentatiu sobre els 

efectes perjudicials del consumisme per a la salut, el medi ambient i la justícia social. 

• Consulta d’enciclopèdies tradicionals i en línia i exposició oral de la informació extreta 

d’una enciclopèdia. 

• Anàlisi de la informació i l’estructura de diversos articles d’enciclopèdia. 

• Anàlisi de les característiques, els recursos i l’estructura de diferents anuncis i 

eslògans publicitaris. 

• Identificació, classificació, producció i anàlisi d’oracions compostes coordinades. 

• Aplicació de les normes d’escriptura de les majúscules i de la cursiva. 

• Anàlisi i comentari de textos pertanyents a la literatura avantguardista. 

• Identificació dels trets distintius del dialecte balear en una cançó. 

• Elaboració d’un anunci gràfic sobre un producte o un servei. 

 
Actituds 

• Presa de consciència de la repercussió de la publicitat en els nostres hàbits de 

consum i capacitat crítica davant la necessitat consumista creada per la publicitat. 
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• Valoració crítica del paper de la publicitat en la transformació dels valors i dels gustos 

de la societat actual. 

• Valoració de les capacitats artístiques i creatives del llenguatge publicitari. 

• Interés per consultar i fer un ús adequat de les enciclopèdies tradicionals i en línia. 

• Interés per Conèixer el funcionament i l’estructura de la llengua i per emprar 

correctament els recursos tipogràfics. 

• Sensibilització envers la lectura de poemes avantguardistes. 

• Valoració positiva de la diversitat dialectal de la nostra llengua. 

 

 
C. Criteris d’avaluació 

 
• Comprendre i analitzar un text narratiu. 

• Interpretar el sentit de diferents unitats fraseològiques i establir relacions de sinonímia 

entre les paraules. 

• Reflexionar sobre els hàbits de consum propis, extraure’n conclusions i exposar-les 

oralment. 

• Redactar un text argumentatiu amb adequació, coherència, cohesió i correcció. 

• Distingir els diferents tipus d’enciclopèdies i fer-ne un ús adequat. 

• Reconèixer les característiques, els recursos i l’estructura dels textos publicitaris. 

• Distingir i classificar les oracions compostes coordinades. 

• Aplicar els criteris d’escriptura de les majúscules i de la cursiva. 

• Reconèixer les característiques principals de la literatura avantguardista i Conèixer- 

ne els autors més representatius. 

• Identificar els principals trets distintius dels dialectes balear i alguerés. 

• Elaborar un anunci gràfic fent servir els recursos necessaris perquè resulte atractiu, 

original i convincent. 

 
 

D. Competències bàsiques 
 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual pàg. act. 

Lectura comprensiva i anàlisi d’un text narratiu. 131 3-4 

Interpretació i classificació d’unitats fraseològiques i recerca de sinònims en el text. 131 1-2 

Reflexió sobre els hàbits de consum propis a partir de qüestions i exposició oral de 

les conclusions extretes. 

 
131 

 
5 

Lectura d’un dossier sobre consumisme i redacció d’un text argumentatiu a partir 

d’aquest. 

 
131 

 
6 

Exposició oral de la informació extreta d’una enciclopèdia. 133 10 

Anàlisi de la informació i l’estructura de diversos articles d’enciclopèdia. 133 7-9 

Anàlisi de les característiques, els recursos i l’estructura de diferents anuncis i 

eslògans publicitaris. 

 
135 

11, 14- 

17 
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Identificació, classificació, producció i anàlisi d’oracions compostes coordinades. 

139- 

140 

 
18-27 

Aplicació de les normes d’escriptura de les majúscules i de la cursiva. 143 28 

Elaboració d’un anunci gràfic sobre un producte o un servei. 149 G 

 

Tractament de la informació i competència digital pàg. act. 

Recerca d’informació en diccionaris convencionals o telemàtics. 131 1-2 

Consulta d’enciclopèdies tradicionals i en línia. 133 7-8, 10 

Ús del processador de textos i de suports electrònics en la composició d’un anunci 

gràfic. 

 
149 

 
G 

 

Competència social i ciutadana pàg. act. 

Valoració crítica del paper de la publicitat en la transformació dels valors i dels 

gustos de la societat actual. 

 
131 

 
4-6 

Presa de consciència dels efectes perjudicials que té el consumisme per a la 

justícia social i el medi ambient. 

 
131 

 
6 

 

Competència artística i cultural pàg. act. 

 

Valoració de les capacitats artístiques i creatives del llenguatge publicitari. 

135- 

136 

149 

 
12-17 

G 

 
Anàlisi i comentari de textos pertanyents a la literatura avantguardista. 

146- 

147 

 
29-30 

Identificació dels trets distintius del dialecte balear en una cançó. 148 31 

 

Competència d’aprendre a aprendre pàg. act. 

Maneig d’enciclopèdies convencionals i virtuals per a la recerca d’informació. 133 7-8, 10 

 
Selecció, ampliació i reducció d’informació. 

131 

133 

4, 6 

7, 10 

 

Autonomia i iniciativa personal pàg. act. 

Expressió raonada i argumentada d’opinions pròpies. 131 4-6 
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Actitud crítica davant la necessitat consumista creada per la publicitat. 

131 

134- 

137 

 
4-6 

G 

Presa de decisions i maneig de recursos durant el procés de confecció i disseny 

d’un anunci gràfic. 

 
149 

 
G 

 

UNITAT 7. TEMPS LLIURE ACTIU 
 

A. Objectius didàctics 
 

• Llegir, comprendre i analitzar un text expositiu. 

• Reconèixer els adjectius valoratius i establir-hi relacions de sinonímia. 

• Identificar seqüències descriptives i explicatives en un text expositiu. 

• Recollir informació sobre activitats culturals desenvolupades en l’entorn pròxim i 

exposar-la oralment fent servir recursos per a convéncer. 

• Diferenciar els conceptes de monosèmia i polisèmia i Conèixer les causes de la 

polisèmia. 

• Conèixer el concepte d’homonímia i distingir les paraules homòfones de les 

homògrafes. 

• Reconèixer les característiques, els recursos i l’estructura del fullet informatiu i del 

fullet turístic. 

• Distingir i classificar les oracions complexes substantives, adjectives i adverbials. 

• Conèixer els criteris d’ús dels guions curts i llargs, dels parèntesis i dels claudàtors. 

• Distingir les característiques principals de la literatura de postguerra, Conèixer-ne els 

diferents corrents i els autors més representatius. 

• Conèixer els principals trets distintius del dialecte nord-occidental. 

• Elaborar un fullet informatiu sobre el centre on estudien. 

 

B. Continguts 
 
Conceptes 

• Monosèmia, polisèmia i homonímia. 

• El fullet informatiu: característiques, estructura i recursos. 

• El fullet turístic. 

• Les oracions complexes substantives, adjectives i adverbials. 

• Elements tipogràfics: els guions curts i llargs, els parèntesis i els claudàtors. 

• La literatura de postguerra. 

• El dialecte nord-occidental. 

 
Procediments 

• Lectura comprensiva i anàlisi d’un text expositiu. 

• Reconeixement d’adjectius valoratius i recerca de mots sinònims. 

• Identificació de seqüències descriptives i explicatives en el text. 

• Recollida d’informació sobre activitats culturals desenvolupades en l’entorn pròxim i 

exposició oral d’aquesta fent servir recursos per a convéncer. 

• Distinció de paraules polisèmiques, monosèmiques i homònimes. 

• Definició de mots homònims i distinció entre homògrafs i homòfons. 
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• Distinció de la causa de la polisèmia en diferents mots amb l’ajuda del diccionari. 

• Anàlisi de les característiques, els recursos i l’estructura d’un fullet informatiu. 

• Recerca de fullets informatius i anàlisi de les característiques i l’estructura d’aquests. 

• Anàlisi d’un fullet turístic i redacció d’un comentari breu sobre aquest. 

• Distinció de la funció sintàctica de diferents sintagmes i transformació d’aquests en 

proposicions substantives. 

• Classificació de proposicions substantives i distinció de la funció sintàctica que 

desenvolupen en l’oració principal. 

• Identificació, classificació i producció d’oracions complexes. 

• Distinció i esmena dels usos incorrectes del relatiu que precedit d’article. 

• Traducció d’oracions al valencià fent servir la construcció del relatiu possessiu. 

• Aplicació de les normes d’escriptura dels guions curts i llargs, dels parèntesis i dels 

claudàtors. 

• Anàlisi i comentari de textos pertanyents a la literatura de postguerra. 

• Identificació dels trets distintius del dialecte nord-occidental en una cançó. 

• Elaboració d’un tríptic informatiu sobre el centre on estudien els alumnes. 

 
Actituds 

• Valoració de la tasca desenvolupada per les entitats sense ànim de lucre que 

ofereixen alternatives als espais comercials d’oci de tipus consumista. 

• Valoració positiva del patrimoni natural i cultural valencià. 

• Coordinació amb els companys i actitud de cooperació en situacions d’aprenentatge 

compartit. 

• Actitud positiva envers l’obtenció d’informació mitjançant fonts diverses. 

• Interés per expressar-se amb fluïdesa i correcció. 

• Interés per Conèixer el funcionament i l’estructura de la llengua i per emprar 

correctament els recursos tipogràfics. 

• Reconeixement i estima de les produccions literàries que formen part del nostre 

patrimoni cultural. 

• Valoració positiva de la diversitat dialectal de la nostra llengua. 

 
 

C. Criteris d’avaluació 
 

• Comprendre i analitzar un text expositiu. 

• Distingir el lèxic valoratiu i establir-hi relacions de sinonímia. 

• Reconèixer les seqüències descriptives i explicatives en un text expositiu. 

• Recollir informació i exposar-la oralment amb fluïdesa i correcció fent servir recursos 

per a convéncer. 

• Distingir els conceptes de monosèmia i polisèmia i Conèixer les causes de la 

polisèmia. 

• Conèixer el concepte d’homonímia i classificar els mots homònims en homògrafs i 

homòfons. 

• Identificar les característiques, els recursos i l’estructura del fullet informatiu i del fullet 

turístic. 

• Distingir, classificar i produir oracions complexes. 

• Aplicar els criteris d’escriptura dels guions curts i llargs, dels parèntesis i dels 

claudàtors. 

• Reconèixer les característiques principals de la literatura de postguerra, Conèixer-ne 
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els diferents corrents i els autors més representatius. 

• Identificar els principals trets distintius del dialecte nord-occidental. 

• Elaborar un fullet informatiu  presentant la informació  de manera  clara, directa, 

atractiva i organitzada. 

 
 

D. Competències bàsiques 
 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual pàg. act. 

Lectura comprensiva i anàlisi d’un text expositiu. 155 1 

Reconeixement d’adjectius valoratius i recerca de mots sinònims. 155 2 

Identificació de seqüències descriptives i explicatives en el text. 155 3 

Exposició oral d’informació recollida prèviament fent servir recursos per a convéncer. 155 4 

Distinció de paraules polisèmiques, monosèmiques i homònimes. 157 5, 7 

Definició de mots homònims i distinció entre homògrafs i homòfons. 157 6 

Distinció de la causa de la polisèmia en diferents mots amb l’ajuda del diccionari. 157 8 

Anàlisi de les característiques, els recursos i l’estructura de diferents fullets informatius. 159 9-10 

Anàlisi d’un fullet turístic i redacció d’un comentari breu sobre aquest. 161 11 

Distinció de la funció sintàctica de diferents sintagmes i transformació d’aquests en 

proposicions substantives. 

162 12 

Classificació de proposicions substantives i distinció de la funció sintàctica que 

desenvolupen en l’oració principal. 

162 13 

Identificació, classificació i producció d’oracions complexes. 163 

165 

14 

16- 

18 

Distinció i esmena dels usos incorrectes del relatiu que precedit d’article. 163 15 

Traducció d’oracions al valencià fent servir la construcció del relatiu possessiu. 165 19 

Aplicació de les normes d’escriptura dels guions curts i llargs, dels parèntesis i dels 

claudàtors. 

167 20- 

21 

Elaboració d’un tríptic informatiu. 173 G 

   

Tractament de la informació i competència digital pàg. act. 

Recerca d’informació en diccionaris convencionals o telemàtics. 157 8 
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Recerca d’informació sobre l’oferta d’activitats culturals alternatives a l’oci nocturn 

consumista. 

155 4 

Recollida de fullets informatius sobre temes diversos adreçats a diferents sectors de 

població. 

160 10 

Ús del processador de textos i de suports electrònics en la composició d’un tríptic 

informatiu. 

173 G 

   

Competència social i ciutadana pàg. act. 

Valoració de la tasca desenvolupada per les entitats sense ànim de lucre que ofereixen 

alternatives als espais comercials d’oci de tipus consumista. 

153- 

155 

G 

Valoració positiva del patrimoni natural i cultural valencià. 153- 

155 

G 

Coordinació amb els companys i actitud de cooperació en situacions d’aprenentatge 

compartit. 

155 4 

Valoració positiva de la diversitat dialectal de la nostra llengua. 172 G 

   

Competència artística i cultural pàg. act. 

Anàlisi i comentari de textos pertanyents a la literatura de postguerra. 169- 

171 

22- 

24 

Reconeixement i estima de les produccions literàries que formen part del nostre patrimoni 

cultural. 

169- 

171 

22- 

24 

Identificació dels trets distintius del dialecte nord-occidental en una cançó. 172 25 

   

Competència d’aprendre a aprendre pàg. act. 

Maneig de diccionaris convencionals o virtuals per a la recerca d’informació. 157 8 

Selecció, ampliació i reducció d’informació. 155 

173 

1, 3- 

4 

G 

Obtenció d’informació mitjançant fonts diverses. 155 4 

   

Autonomia i iniciativa personal pàg. act. 
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Expressió raonada i argumentada d’opinions pròpies. 155 4 

Presa de decisions i maneig de recursos durant el procés de confecció i disseny d’un 

tríptic informatiu. 

173 G 

 
 

 

UNITAT 8. EN FAMÍLIA 
 

A. Objectius didàctics 
 

• Fer una lectura dramatitzada d’un text teatral, comprendre’l i analitzar-lo. 

• Interpretar el sentit de diferents unitats fraseològiques. 

• Transformar una escena teatral en un text narratiu. 

• Participar activament en un debat sobre les relacions familiars. 

• Redactar un text de caire personal sobre la relació amb la família. 

• Establir relacions entre mots sinònims, antònims, hipònims i hiperònims i identificar 

els diferents tipus de sinònims i antònims. 

• Distingir les característiques, els recursos i l’estructura dels textos argumentatius. 

• Reconèixer els diferents gèneres periodístics d’opinió. 

• Distingir les oracions subordinades causals, consecutives i concessives. 

• Emprar correctament les consonants alveolars fricatives i la ela geminada. 

• Analitzar les característiques de l’assaig de Joan Fuster i de la poesia de Vicent 

Andrés Estellés. 

• Distingir els principals trets distintius del dialecte valencià. 

• Redactar un article d’opinió amb adequació, coherència, cohesió i correcció. 

 

 
B. Continguts 

 
Conceptes 

• Les relacions de significat: sinònims, antònims, hiperònims i hipònims. 

• Els textos argumentatius: característiques, estructura i recursos. 

• Els gèneres periodístics d’opinió. 

• Les oracions compostes subordinades causals, consecutives i concessives. 

• Les consonants alveolars fricatives i la ela geminada. 

• L’assaig fusterià i la poesia d’Estellés. 

• El dialecte valencià. 

 
Procediments 

• Lectura dramatitzada i anàlisi d’un text teatral. 

• Interpretació del sentit de diferents unitats fraseològiques. 

• Transformació d’una escena teatral en un text narratiu. 

• Organització i realització d’un debat sobre les relacions familiars. 

• Redacció d’un text de caire personal sobre la relació amb la família. 

• Establiment de relacions de sinonímia, antonímia, hiperonímia i hiponímia i 

identificació dels diferents tipus de sinònims i antònims. 

• Anàlisi de les característiques, els recursos i l’estructura de dos articles d’opinió. 

• Recerca de gèneres periodístics d’opinió en diferents diaris i reconeixement de les 
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característiques pròpies dels textos argumentatius. 

• Identificació, classificació i producció d’oracions subordinades causals, consecutives 

i concessives. 

• Ús de les conjuncions perquè i doncs en proposicions subordinades causals i 

consecutives. 

• Ús de les consonants alveolars fricatives sordes i sonores. 

• Compleció de paraules amb ela o ela geminada. 

• Relació de cultismes que duen ela geminada amb els mots patrimonials 

corresponents i consulta del significat d’aquests en el diccionari. 

• Anàlisi i comentari d’un assaig de Joan Fuster i de poemes de Vicent Andrés Estellés. 

• Identificació dels trets distintius del dialecte valencià en un text. 

• Redacció d’un article d’opinió per a la revista del centre. 

 
Actituds 

• Interés per la producció de missatges orals i escrits i per expressar-se amb correcció. 

• Respecte per les normes d’interacció comunicativa durant la realització d’un debat. 

• Interés per Conèixer el funcionament i l’estructura de la llengua. 

• Respecte i acceptació de les convencions ortogràfiques. 

• Reconeixement i estima de l’obra de Joan Fuster i de Vicent Andrés Estellés i 

valoració de l’aportació d’aquests autors a la literatura valenciana contemporània. 

• Valoració positiva de la diversitat dialectal de la nostra llengua. 

 
 

C. Criteris d’avaluació 
 

• Comprendre i analitzar un text teatral. 

• Transformar una escena teatral en un text narratiu. 

• Participar activament en un debat. 

• Redactar un text de caire personal amb adequació, coherència, cohesió i correcció. 

• Establir relacions de sinonímia, antonímia, hiperonímia i hiponímia, i identificar els 

diferents tipus de sinònims i antònims. 

• Reconèixer les característiques, els recursos i l’estructura dels textos argumentatius. 

• Distingir els diferents gèneres periodístics d’opinió. 

• Identificar, classificar i produir oracions subordinades causals, consecutives i 

concessives. 

• Emprar correctament les consonants alveolars fricatives i la ela geminada. 

• Identificar les característiques de l’assaig de Joan Fuster i de la poesia de Vicent 

Andrés Estellés. 

• Reconèixer els principals trets distintius del dialecte valencià. 

• Redactar un article d’opinió amb adequació, coherència, cohesió i correcció. 

 
 
 
 
 
 
 

D. Competències bàsiques 
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Competència comunicativa lingüística i audiovisual pàg. act. 

Lectura dramatitzada i anàlisi d’un text teatral. 59 1, 3 

Interpretació del sentit de diferents unitats fraseològiques. 59 2 

Transformació d’una escena teatral en un text narratiu. 59 4 

Organització i realització d’un debat sobre les relacions familiars. 59 5 

Redacció d’un text de caire personal sobre la relació amb la família. 59 6 

Establiment de relacions de sinonímia, antonímia, hiperonímia i 

hiponímia, i identificació dels diferents tipus de sinònims i antònims. 

 
61 

 
7-13 

Anàlisi de les característiques, els recursos i l’estructura de diferents 

textos argumentatius. 

 
64-65 

 
14-16 

Identificació, classificació i producció d’oracions subordinades causals, 

consecutives i concessives. 

 
66-69 

 
17-24 

Ús de les conjuncions perquè i doncs en proposicions subordinades 

causals i consecutives. 

 
189 

 
25 

Ús de les consonants alveolars fricatives sordes i sonores. 70 26 

Compleció de paraules amb ela o ela geminada. 71 27 

Relació de cultismes que duen ela geminada amb els mots 

patrimonials corresponents. 

 
71 

 
28 

Redacció d’un article d’opinió per a la revista del centre. 77 G 

   

Tractament de la informació i competència digital pàg. act. 

 
Recerca d’informació en diccionaris de sinònims i antònims o generals, 

impresos o en línia. 

61 

71 

73-74 

7, 10-11 

28 

29 

Recerca de gèneres periodístics d’opinió en diferents diaris. 64 14 

Ús del processador de textos i de suports electrònics en l’elaboració 

d’un article d’opinió per a la revista del centre. 

 
77 

 
G 

   

Competència social i ciutadana pàg. act. 

Respecte per les normes d’interacció comunicativa durant la realització 

d’un debat. 

 
59 

 
5 
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Valoració positiva de la diversitat dialectal de la nostra llengua. 76 G 

   

Competència artística i cultural pàg. act. 

Anàlisi i comentari d’un assaig de Joan Fuster i de poemes de Vicent 

Andrés Estellés. 

 
73-75 

 
29-31 

Reconeixement i estima de l’obra de Joan Fuster i de Vicent Andrés 

Estellés i valoració de l’aportació d’aquests autors a la literatura 

valenciana contemporània. 

 

72-75 

 

G 

Identificació dels trets distintius del dialecte valencià en un text. 76 32 

   

Competència d’aprendre a aprendre pàg. act. 

 
Maneig de diccionaris convencionals o virtuals per a la recerca 

d’informació. 

61 

71 

73-74 

7, 10-11 

28 

29 

 
Selecció i reducció d’informació. 

59 

64 

1 

15 

   

Autonomia i iniciativa personal pàg. act. 

Expressió raonada i argumentada d’opinions pròpies. 59 5-6 

Presa de decisions i maneig de recursos durant el procés de 

planificació i redacció d’un text argumentatiu. 

74 

77 

29 f) 

G 

 
 

UNITAT 9. CURAR-SE EN SALUT 
 

A. Objectius didàctics 
 

• Analitzar, resumir i esquematitzar un text científic divulgador. 

• Ampliar el lèxic amb terminologia científica a partir d’un text. 

• Reflexionar i respondre a qüestions orals sobre la salut. 

• Reconèixer i emprar els prefixos i els sufixos grecollatins. 

• Conèixer i usar algunes locucions llatines d’ús freqüent. 

• Accentuar correctament alguns tecnicismes de l’àmbit de les ciències de la vida i de 

la salut. 

• Reconèixer les característiques, els recursos i l’estructura dels textos expositius de 

l’àmbit acadèmic. 

• Distingir, classificar i produir oracions subordinades condicionals i finals. 
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• Usar correctament les construccions amb formes no personals del verb i les 

preposicions per i per a davant d’infinitiu. 

• Emprar correctament les palatals fricatives i africades, la h, la b i la v. 

• Conèixer els corrents i els autors destacats de la literatura actual. 

• Distingir els principals trets distintius dels subdialectes del valencià. 

• Redactar un treball monogràfic de tipus expositiu. 

 
 

B. Continguts 
 
Conceptes 

• El text científic divulgador. 

• Els prefixos i els sufixos grecollatins i les locucions llatines. 

• Els textos expositius de l’àmbit acadèmic: característiques, estructura i recursos. 

• Les oracions compostes subordinades condicionals i finals. 

• Les formes no personals del verb: remarques. 

• Les consonants palatals fricatives i africades, la h, la b i la v. 

• La literatura actual. 

• Els subdialectes del valencià. 

 

 
Procediments 

• Lectura comprensiva i anàlisi d’un text científic divulgador. 

• Ús del diccionari per a treballar el vocabulari del text. 

• Resolució de qüestions de comprensió lectora sobre el text. 

• Elaboració d’un resum i d’un esquema del text. 

• Reflexió i resposta oral a qüestions sobre la salut. 

• Distinció del significat i ús de prefixos i sufixos grecollatins i de locucions llatines. 

• Anàlisi de paraules formades amb prefixos i sufixos grecollatins. 

• Accentuació de termes científics de l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. 

• Anàlisi de les característiques, els recursos i l’estructura d’un text expositiu de l’àmbit 

acadèmic. 

• Redacció de la conclusió d’un text expositiu de l’àmbit acadèmic. 

• Identificació, classificació i producció d’oracions subordinades condicionals i finals. 

• Classificació d’oracions subordinades en causals, consecutives, concessives, 

condicionals i finals. 

• Esmena dels usos incorrectes de les formes no personals del verb. 

• Ús de les preposicions per i per a davant d’infinitiu. 

• Ús de les palatals fricatives i africades, de la h, de la b i la v. 

• Anàlisi i comentari de textos pertanyents a la literatura actual. 

• Identificació del subdialecte del valencià a què pertanyen diferents enunciats. 

• Redacció d’un treball monogràfic de tipus expositiu. 

 
Actituds 

• Responsabilitat individual i social en relació amb la salut. 

• Sensibilització envers la investigació i la difusió de la ciència. 

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

• Interés per la producció de missatges orals i escrits i per expressar-se amb correcció. 

• Interés per Conèixer les locucions llatines d’ús freqüent en el llenguatge quotidià i 
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reconeixement de la importància que tenen els elements d’origen grec o llatí en la 

formació del lèxic especialitzat. 

• Respecte i acceptació de les convencions ortogràfiques. 

• Valoració positiva de la diversitat dialectal de la nostra llengua. 

 
 

C. Criteris d’avaluació 
 

• Comprendre i analitzar un text científic divulgador. 

• Respondre a qüestions orals de manera raonada. 

• Distingir i usar els prefixos i els sufixos grecollatins. 

• Conèixer i emprar algunes locucions llatines d’ús freqüent. 

• Accentuar correctament alguns tecnicismes de l’àmbit de les ciències de la vida i de 

la salut. 

• Distingir les característiques, els recursos i l’estructura dels textos expositius de 

l’àmbit acadèmic. 

• Reconèixer, classificar i produir oracions subordinades condicionals i finals. 

• Emprar correctament les construccions amb formes no personals del verb i les 

preposicions per i per a davant d’infinitiu. 

• Usar correctament les palatals fricatives i africades, la h, la b i la v. 

• Conèixer els corrents i els autors destacats de la literatura actual. 

• Reconèixer els principals trets distintius dels subdialectes del valencià. 

• Redactar un treball monogràfic de tipus expositiu amb adequació, coherència, 

cohesió i correcció. 

 
 
 

 
D. Competències bàsiques 

 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual pàg. act. 

Lectura dramatitzada i anàlisi d’un text teatral. 59 1, 3 

Interpretació del sentit de diferents unitats fraseològiques. 59 2 

Transformació d’una escena teatral en un text narratiu. 59 4 

Organització i realització d’un debat sobre les relacions familiars. 59 5 

Redacció d’un text de caire personal sobre la relació amb la família. 59 6 

Establiment de relacions de sinonímia, antonímia, hiperonímia i 

hiponímia, i identificació dels diferents tipus de sinònims i antònims. 

 
61 

 
7-13 

Anàlisi de les característiques, els recursos i l’estructura de diferents 

textos argumentatius. 

 
64-65 

 
14-16 

Identificació, classificació i producció d’oracions subordinades causals, 66-69 17-24 



 

400 
 

consecutives i concessives. 
  

Ús de les conjuncions perquè i doncs en proposicions subordinades 

causals i consecutives. 

 
189 

 
25 

Ús de les consonants alveolars fricatives sordes i sonores. 70 26 

Compleció de paraules amb ela o ela geminada. 71 27 

Relació de cultismes que duen ela geminada amb els mots 

patrimonials corresponents. 

 
71 

 
28 

Redacció d’un article d’opinió per a la revista del centre. 77 G 

   

Tractament de la informació i competència digital pàg. act. 

 
Recerca d’informació en diccionaris de sinònims i antònims o generals, 

impresos o en línia. 

61 

71 

73-74 

7, 10-11 

28 

29 

Recerca de gèneres periodístics d’opinió en diferents diaris. 64 14 

Ús del processador de textos i de suports electrònics en l’elaboració 

d’un article d’opinió per a la revista del centre. 

 
77 

 
G 

   

Competència social i ciutadana pàg. act. 

Respecte per les normes d’interacció comunicativa durant la realització 

d’un debat. 

 
59 

 
5 

Valoració positiva de la diversitat dialectal de la nostra llengua. 76 G 

   

Competència artística i cultural pàg. act. 

Anàlisi i comentari d’un assaig de Joan Fuster i de poemes de Vicent 

Andrés Estellés. 

 
73-75 

 
29-31 

Reconeixement i estima de l’obra de Joan Fuster i de Vicent Andrés 

Estellés i valoració de l’aportació d’aquests autors a la literatura 

valenciana contemporània. 

 

72-75 

 

G 

Identificació dels trets distintius del dialecte valencià en un text. 76 32 

   

Competència d’aprendre a aprendre pàg. act. 
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Maneig de diccionaris convencionals o virtuals per a la recerca 

d’informació. 

61 

71 

73-74 

7, 10-11 

28 

29 

 
Selecció i reducció d’informació. 

59 

64 

1 

15 

   

Autonomia i iniciativa personal pàg. act. 

Expressió raonada i argumentada d’opinions pròpies. 59 5-6 

Presa de decisions i maneig de recursos durant el procés de 

planificació i redacció d’un text argumentatiu. 

74 

77 

29 f) 

G 

 

 

15.1.- Distribució temporal de les unitats didàctiques 

 
L’àrea de Valencià: llengua i literatura, com que és una matèria instrumental, compta amb 

tres sessions setmanals durant el període lectiu. Convencionalment en un curs es donen 

aproximadament 105 sessions dividides equitativament en tres trimestres de 35 cadascun. 

 
Considerant que la programació consta de nou unitats, hem planificat treballar-ne tres en 

cada trimestre i dedicar-li deu sessions a cadascuna d’elles. La distribució dels diferents 

blocs de continguts treballats en aquestes deu sessions dependrà de les necessitats de 

l’alumnat. La resta de sessions estan dedicades a la realització d’activitats 

complementàries com extraescolars, lectura extensiva i/o activitats d’ampliació i reforç. 

 
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. 

 

 

16. MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT 

ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITAT DE 

COMPENSACIÓ EDUCATIVA. MESURES DE RECUPERACIÓ 2n i 4t 

ESO. 

 
L’objectiu del docent és que tot l’alumnat ha d’adquirir el nivell mínim per assolir els 

objectius generals de l’ESO i les competències bàsiques. El procés d’ensenyament- 

aprenentatge es basarà en l’adquisició d’una comprensió comunicativa que els ajude a 

desenvolupar-se a l’aula i avançar en els aprenentatges posteriors. 

 
L’alumnat presenta diversitat d’interessos, de motivacions i de capacitats, a la qual cal 

donar una atenció diferenciada i individualitzada. Aquesta atenció es concreta en una 

sèrie de mesures curriculars i de presa de decisions. 

El docent ha de prendre decisions que afecten diversos àmbits: 
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Decisions sobre objectius i continguts: s’adeqüen els objectius generals a la realitat del 

centre, la selecció significativa i la seqüenciació coherent de continguts. 

Decisions metodològiques: els principis metodològics que caracteritzaran l’atenció a la 

diversitat giraran al voltant de l’aprenentatge significatiu i independent, la construcció 

activa de l’aprenentatge i la mediació del professor. 

Decisions sobre la selecció dels materials: caldrà adequar els materials a les 

necessitats de l’alumnat utilitzant una gran diversitat de recursos didàctics 

 

Decisions sobre l’avaluació: el procés avaluador es caracteritzarà per la continuïtat  i 

l’avaluació formativa. A més, altres mesures seran l’adequació i elaboració de criteris 

d’avaluació, l’elecció d’estratègies i la participació de pares i alumnes en l’avaluació. 

 
Des del punt de vista de la legislació, les mesures d’atenció a la diversitat es tenen en 

compte des de diversos aspectes: l’optativitat, els tallers d’àrees instrumentals, els 

desdoblaments i agrupaments, l’adaptació curricular, la diversificació curricular i 

Programes d’Iniciació Professional. 

 
Les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat poden estar motivades 

per diferents causes i es classifiquen en: 

-Alumnat nouvingut 

-Alumnes amb necessitats especials (alumnes amb necessitats educatives greus i 

permanents amb necessitat d’Adaptació d’Accés al Currículum; i alumnes amb necessitat 

d’ACI o ACIS). 

-Alumnat amb QI alt (altes capacitats). 

 
El sistema educatiu ha previst l’atenció a aquestes necessitats creant uns programes 

específics que els centres poden implantar per atendre la diversitat del seu alumnat. 

Aquests programes són: 

 
-PASE Programa d’Acollida al Sistema Educatiu 

-EDUACIÓ COMPENSATÒRIA 

-PROGRAMES del Pla PROA: 

-PROGRAMA PAA (Acompanyament Acadèmic o Suport i Reforç) 

-PROGRAMA PAE (Acompanyament Escolar) 

-ADAPTACIONS CURRICULARS (ACI, ACIS) 

-PDC ( Programa de diversificació curricular) 

-FPB (Formació Professional Bàsica) 

- Taller PROEDUCA 

 

 El nostre centre compta amb els següents programes especials: 

-PDC ( Programa de millora de l’Aprenentatge i del rendiment) 

-FPB (Formació Professional Bàsica) 

-ADAPTACIONS CURRICULARS (ACI, ACIS) 

- REFORÇ 4t. 

 
L’alumnat de 2n a 4t d’ESO que tinga l’assignatura de Valencià de cursos anteriors 

suspesa, té dues maneres de poder recuperar-la: 
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1- Si aproven la 1a i la 2a avaluació del curs que està cursant, aprova la matèria del 

curs anterior. 

2- En cas de no poder aprovar d’aquesta manera, hi haurà una convocatòria 

extraordinària per a recuperar la matèria al mes de març-abril. 

 

17. FOMENT DE LA LECTURA. 

 
La lectura és important, és la millor eina amb què comptem per a aprendre una llengua. Com 

assenyala el currículum, cal fomentar l’hàbit lector des de totes les àrees de 

l’ESO. L'ensenyament de la lectura mecànica ha de donar pas a la lectura comprensiva i 

s’ha de potenciar el fet de llegir com un mecanisme per a assolir tot un seguit d'objectius 

relacionats no només amb la lingüística, sinó amb tots els àmbits d'aprenentatge. A més, 

cal crear en l’alumnat l’hàbit lector. 

 
Per aquest motiu, manllevat del camp de l'ensenyament de segones llengües, actualment 

s'ha de potenciar dos tipus de lectura diferents: la lectura intensiva i la lectura 

extensiva. 

 
La lectura intensiva es treballa a l’aula, amb textos curts que ens permeten treballar les 

microhabilitats i els diversos tipus de comprensió. El primer apartat de cada unitat (Eix 

temàtic) conté una gran varietat de textos pertanyents a tipologies textuals diferents per 

a treballar la comprensió i, al mateix temps, l’expressió oral. 

 
La lectura extensiva es durà a terme fora de l’aula, durant el curs els alumnes hauran de 

realitzat 3 lectures preceptives que valorarem com a contingut procedimental. A més, 

podran realitzar lectures voluntàries triades de la selecció proposada pel Departament. 

 
Objectius generals que es pretenen: 

 
17.1. Impulsar la lectura com a via fonamental d’accés al coneixement per part 

de l’alumnat. 

17.2. Assolir una millora dels índexs de població lectora, de l’hàbit de lectura i la 
seva intensitat en qualsevol tipus de suport. 

17.3. Implementar mesures que faciliten l’accés a la lectura. 
17.4. Assolir una millora de l'hàbit i la competència lectora en valencià 

17.5. Conscienciar la societat valenciana de la importància de la lectura com a eina 
de progrés nacional i de cohesió social 

 
Es realitza una planificació de l’activitat i es proposa a cada curs un total de 3 lectures 
obligatòries al llarg de l’any acadèmic. L’elecció de les obres atén a diversos criteris: grau 
de dificultat de comprensió, diversitat de gèneres, atenció temes transversals i extensió. 

 
 
 
 

LLISTAT DE LLIBRES DE LECTURA - CURS 2022-23 
 

Primer d’ESO 

1a avaluació: 
 

- El temps de Sara - Lucia Arenas - Edicions del Bullent 
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- Mals temps per a fantasmes – Agustín Fernàndez Paz – Ed. Bromera 2a 
avaluació: 

 

- El temps de Sara - Lucia Arenas - Edicions del Bullent 
- Mals temps per a fantasmes – Agustín Fernàndez Paz – Ed. Bromera 3a 

avaluació: 
 

- Cyrano de Cybergerac. Roberto García. Ed. Bromera 
 

Segon d’ESO 
1a avaluació: 

 

- Per què tot em passa a mi - Josep Millo - Ed. Bromera 
- La nit que Wendy va aprendre a volar – Andreu Martín – Ed. Bromera 2a 

avaluació: 
 

- Per què tote m passa a mi - Josep Millo - Ed. Bromera 
- La nit que Wendy va aprendre a volar – Andreu Martín – Ed. Bromera 3a 

avaluació: 
 

- Contes de Les mil i una nits. Vicent Vila. Ed. Bromera. 
 

Tercer d’ESO 
1a avaluació: 

 

- Ales de foc - Laura Gallego - Ed. Bromera 
- Assassinat a la casa de les nines – Betty Ren Wright - Ed. Barco de Vapor 2a 

avaluació: 
 

- Ales de foc - Laura Gallego - Ed. Bromera 
- Assassinat a la casa de nines – Betty Ren Wright - Ed. Barco de Vapor 3a 

avaluació: 
 

- La música del diable – Silvestre Vilaplana – Ed. Cruïlla 
 

Quart d’ESO 

-  Invisible, d’Eloy Moreno. Ed. Nube de tinta.  
-  El meu nom no és Irina, de Xavier Aliaga. Andana Editorial. 
-  El Mas del Diable, d’Isabel-Clara Simó. Ed. Bromera. 
 
A més dels llibres obligatoris, lliurem un llistat de llibres voluntaris per a aquells alumnes 
que ja han aconseguit un bon hàbit lector. 

 
A partir de les lectures es proposen activitats de comprensió de lèxic, recerca de mots al 
diccionari convencional o digital, exercicis de sinonímia i antonímia, resums, ressenyes, 
lectures orals i interpretatives, debats, ... 

 

Per una altra part, es fomenta l’ús de les biblioteques, tant del centre com les de les 
poblacions de l’àrea d’influència. Cada any s’intenta que totes aquestes biblioteques 
disposen d’almenys 1 exemplar de cada llibre de lectura obligatòria i , si és possible, un dels 
recomanats. En aquest curs, a més, comptarem amb una biblioteca d’aula, i hi dedicarem 
un temps setmanal a la lectura d’un llibre de la seua elecció dins de l’horari de classe. 

 
L’avaluació d’aquesta activitat es realitza a través d’exàmens escrits, d’exàmens orals o a 
través de la realització de síntesis o treballs creatius a partir de la lectura proposada. 
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18. AVALUACIÓ DOCENT  
Després de cada avaluació, els membres del departament es reuneixen per a valorar els 
resultats i analitzar específicament els grups que no han respost als objectius de la matèria. 
S’acorden mesures a adoptar per a millorar el rendiment a classe, amb els alumnes i amb 
la col·laboració de les famílies mitjançant les observacions que es faciliten al tutor perquè 
les comunique a les famílies, mínim un per trimestre. Per a avaluar la pràctica docent 
s’empra la següent graella: 

 (1 = mai, 2 = a voltes, 3 = sovint, 4 = sempre o quasi sempre) 
 

Indicadors per a l’avaluació de la programació 1 2 3 4 

La programació s’adequa a les necessitats de l’entorn i de l’alumnat. 
    

La programació és un instrument orientador i de referència. 
    

La programació respon a la línia pedagògica del centre. 
    

La programació té en compte els interessos i el nivell de desenvolupament 
de l’alumnat. 

    

La programació respon a la necessitat social de determinats continguts. 
    

La programació inclou conceptes, procediments, actituds, valors i normes. 
    

La programació té en compte mecanismes de suport per a l’alumnat que 
necessita ajuda. 

    

La programació s’aplica en la pràctica. 
    

La programació recull les propostes de millora de la memòria anterior. 
    

La programació contempla els objectius del cicle, la programació de les 
comissions, la disponibilitat de recursos... 

    

Es fa un seguiment i avaluació trimestral de la programació. 
    

 

Indicadors per a la valoració del pla d’activitats extracurriculars i 
complementàries 

1 2 3 4 

Hi ha una programació trimestral de les eixides i activitats 
complementàries. 

    

La planificació de les eixides didàctiques i activitats complementàries és 
coherent amb la programació. 

    

Aquest pla d’activitats està implementat en la programació d’aula. 
    

En la programació del pla, es fa després una valoració de les activitats. 
    

L’alumnat valora positivament aquest pla. 
    

Les activitats complementàries potencien la participació de les famílies. 
    

Aquest pla fa que l’escola siga més oberta, interessant i divertida. 
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Aquest pla promou la implicació i la col·laboració amb organismes culturals 
i diverses institucions de la localitat. 

    

 

  

  

Indicadors per a la valoració de la pràctica docent 1 2 3 4 

A l’inici de les unitats didàctiques 
    

Explique a l’alumnat els objectius de la unitat. 
    

M’assegure que l’alumnat ha entés els objectius de la unitat. 
    

Diferencie entre objectius bàsics i objectius desitjables. 
    

Explique la utilitat d’allò que aprendrem (per què i per a què). 
    

Ajude a activar els coneixements previs de l’alumnat. 
    

Ajude a relacionar els continguts de la unitat amb els que s’han treballat en 
cursos anteriors o en altres assignatures. 

    

Planifique les sessions de la unitat didàctica. 
    

Comunique la planificació a l’alumnat. 
    

Presente a l’alumnat els criteris d’avaluació i de qualificació, així com els 
procediments d’avaluació i de recuperació. 

    

Durant les unitats didàctiques 
    

Partisc de les experiències de l’alumnat per a mantindre el seu interés. 
    

Explique les aplicacions reals d’allò que anem aprenent. 
    

Estructure els continguts de manera lògica, per a donar una visió general del 
tema. 

    

Intercale preguntes, aclariments i explicacions per a facilitar l’adquisició de 
nous coneixements. 

    

Plantege activitats variades que tinguen en compte la diversitat de l’aula. 
    

Hi ha un equilibri entre tasques individuals i tasques en equip. 
    

El temps per a les explicacions i per a la realització d’activitats o tasques està 
ben repartit. 

    

L’alumnat coneix el temps de què disposa per a realitzar cada activitat o 
tasca. 

    

M’assegure que l’alumnat entén què ha de fer. 
    

La classe s’agrupa de maneres diferents segons la tasca que s’ha de dur a 
terme. 
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Els recursos didàctics, tant per a les explicacions com per a les activitats, són 
variats (sonors, audiovisuals, mapes, llibres, periòdics...). 

    

 

  

  

Faig un seguiment del treball de l’alumnat: resolc dubtes, faig explicacions 
addicionals, done pistes, suggerisc canvis o millores... 

    

Fomente el respecte i la col·laboració entre alumnes i accepte els seus 
suggeriments i aportacions. 

    

Afavorisc que les relacions entre alumnes i entre alumnat i professorat 
siguen respectuoses, sense discriminacions i fluides. 

    

Revise i corregisc el treball de l’alumnat, el funcionament dels grups, la 
distribució del temps i el material utilitzat. 

    

Fomente entre l’alumnat l’autoavaluació i la coavaluació. 
    

Quan els objectius no s’assoleixen prou, es proposen activitats de reforç. 
    

Quan els objectius s’assoleixen molt prompte, es proposen activitats 
d’ampliació. 

    

Les fases de l’aprenentatge s’adapten al perfil divers de cada alumne o 
alumna. 

    

Em coordine amb altres professionals del centre per a atendre l’alumnat amb 
necessitats educatives especials. 

    

Empre sistemàticament procediments i instruments variats de recollida 
d’informació per a l’avaluació (registre d’observacions, carpeta de 
l’alumne/a, fitxa de seguiment, diari de classe). 

    

Després de les unitats didàctiques 
    

Per a fer l’avaluació, tinc en compte el procediment general, que reflectisc 
en la meua programació. 

    

Aplique en cada unitat els criteris d’avaluació i de qualificació programats. 
    

Utilitze criteris d’avaluació diversos que valoren de manera equilibrada els 
diferents continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals). 

    

Faig servir diferents tècniques d’avaluació en funció de la diversitat 
d’alumnes, de les diferents àrees, dels temes, dels continguts... 

    

Utilitze diferents mitjans per a informar les famílies, el professorat i 
l’alumnat dels resultats de l’avaluació (sessions d’avaluació, butlletí 
d’informació, reunions, entrevistes individuals, assemblees de classe...). 

    



 

 

 

 


