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 FULL D'INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA 

MATÈRIA: LLENGUA CATALANA 
MATÈRIA: Llengua i literatura catalana 
 
Nom del professor/a: Eva Alzaga 
Curs i grup:  2n d'ESO Flexius 1, 2, 3 i 4 
 
1.CONTINGUTS 
Es demanarà a l'alumne/a el coneixement dels temes que apareixen desglossats en la 
programació i que es distribueixen en 9 unitats didàctiques (desenvolupades en el llibre de 
text Llengua catalana i literatura de l’editorial TEIDE). La programació inclou continguts 
competencials relatius a comprensió, expressió i identificació de textos, coneixement de les 
estructures gramaticals, normativa i literatura  que apareixen seqüenciats amb detall a 
l’índex temàtic del llibre de text. 
També es treballaran les següents lectures obligatòries, una per trimestre: 
Solcs. Editorial Gregal 
Les aventures de Tom Sawyer. Editorial Barcanova 

Camps de maduixes. Editorial Cruïlla 

 
2.COMPETÈNCIES A ASSOLIR 

Competències de l’àmbit lingüístic: 
Dimensió comprensió lectora 
• Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la 
vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 
• Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne 
els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l. 
• Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement. 
Dimensió expressió escrita 
• Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i 
a partir de la generació d’idees i la seva organització. 
• Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 
• Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació 
formal. 
Dimensió comunicació oral 
• Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, 
dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals. 
• Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents. 
• Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa 
per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 
Dimensió literària 
• Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més 
significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal. 
• Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres 
literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. 
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• Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. 
Dimensió actitudinal i plurilingue 
• Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al 
coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el 
pensament i comunicar-se amb els altres. 
• Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant 
i d’escolta. 
• Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística 
de l’entorn pròxim i d’arreu. 
Competències dels àmbits transversals: 
Àmbit digital: 
Dimensió Instruments i aplicacions 
• Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques 
a realitzar. 
• Competència 2. Utilitzar les aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals. 
• Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d'edició d'imatge fixa, so i imatge en 
moviment per a produccions de documents digitals. 
Dimensió Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge 
• Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a 
realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 
• Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament 
de la informació amb el suport d'aplicacions digitals. 
• Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb 
eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 
Dimensió Comunicació interpersonal i col·laboració 
• Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals 
per compartir informació. 
• Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu. 
Dimensió Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital 
• Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot 
utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual. 
• Competència 10. Fomentar hàbits d'ús saludable de les TIC vinculats a l'ergonomia per a 
la prevenció de riscos. 
• Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l´ús de les TIC, tot considerant 
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d'identitat digital. 
 Àmbit personal i social: 
Dimensió Autoconeixement 
• Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement 
personal. 
Dimensió Aprendre a aprendre 
• Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 
aprenentatge. 
• Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de 
l’aprenentatge al llarg de la vida. 
Dimensió Participació 
• Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. 
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A banda de considerar aquestes dimensions pròpies de la matèria, també es tindran en 
compte les habilitats de l'alumnat en relació a la Competència Digital i a la Competència 
Personal i Social. Pel seu caràcter transversal, l'avaluació d'aquestes dues competències es 
fa simultàniament i implícita en les cinc dimensions específiques de la matèria. 
 
3.CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Descripció de les fases d’avaluació al llarg del curs i dins de cada unitat didàctica: 
Avaluació inicial: Com que s'aplica a principi de curs, l'alumnat obté una nota orientativa. 
S'aplicarà una prova d'expressió escrita. Contempla també la dimensió actitudinal i 
plurilingüe mitjançant l’observació de l'actitud de l'alumne/a a l'aula (seguiment de les 
explicacions fetes pel professor/a, intervencions orals, ús del material de classe, puntualitat, 
assistència...). 
Avaluació trimestral: És una avaluació formativa i contínua en la qual es tenen en compte 
les dimensions de comprensió lectora (40%) expressió escrita (20%), comunicació oral 
(10%), literària (20%), i actitudinal i plurilingüe (10%), així com un bloc transversal a totes 
les competències del coneixement de la llengua. 
L’actitud positiva, participació activa, puntualitat, assistència, portar el material a classe i el 
treball diari són imprescindibles per superar la matèria. 
Important: No s'accepta cap feina fora de termini. Cada falta d'ortografia o de sintaxi 
descompta 0,1 fins a 1 punt. Per tal de canviar el dia d'un examen cal una justificació 
mèdica. 
Nota final d'avaluació: Com que es tracta d’una avaluació continuada, per aprovar el curs 
caldrà aprovar el 3r trimestre amb una nota mínima d’un 5/assoliment satisfactori. 
Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d'assoliment de les 
competències, en el butlletí de notes, s'utilitzaran qualificacions qualitatives, que són: no 
assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment 
excel·lent (AE). 
Instruments d’avaluació: 
Per avaluar el procés d'aprenentatge els instruments seran els següents: proves objectives, 
exercicis de producció escrita, lectures dramatitzades, exposicions orals, dictats, treball 
sobre la lectura obligatòria, deures, treball diari, participació activa i d'altres indicadors de 
l'aprofitament de l'alumne/a. 
Criteris de qualificació: 

 Dimensió comunicació oral (10%) 

 Dimensió comprensió lectora (40%) 

 Dimensió expressió escrita (20%) 

 Dimensió literària (20%) 

 Dimensió actitudinal i plurilingüe (10%) 
Independentment de les qualificacions estrictament acadèmiques, el professorat podrà no 
aprovar l’avaluació global de l’alumnat que es trobi en alguna d’aquestes situacions: 

 Haver manifestat una reiterada mala conducta a la classe (per exemple: 3 
expulsions o més durant el període avaluatiu). 

 Haver comès una falta greu o molt greu a la seva classe. 

 No portar el material corresponent (llibre, llibreta d’exercicis, ...) de manera reiterada. 
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4.CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I SETEMBRE 

4.1.Recuperació trimestral 
En ser l’avaluació contínua, la progressió positiva implica la recuperació de les unitats 
anteriors i viceversa; és a dir, l’assoliment de competències i evident millora de resultats al 
llarg del curs permet recuperar trimestres anteriors sense necessitat de fer proves 
específiques. 
4.2. Recuperació del curs 
L’alumnat que no ha aprovat l’avaluació contínua pot superar la matèria amb els exàmens 
que es faran amb aquesta finalitat al juny (final) i juny/setembre (extraordinari). En aquest 
darrer cas, l’alumnat suspès rebrà instruccions i consells per assolir una nota positiva abans 
dels esmentats exàmens.   
4.3. Recuperació de matèries del curs anterior 
En el marc de l'avaluació contínua, l'assoliment de les competències  del curs i dels àmbits 
transversals comporta l'assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos 
anteriors, de tal manera que si un alumne/a té la matèria de llengua catalana pendent del 
curs anterior, la pot recuperar en superar l’actual. A criteri del professor/a, també la pot 
donar per aprovada vistos els resultats i l’evolució a la 1ª i/o 2ª avaluació. 
 
 
(A entregar al professorat) 

En/Na___________________________________________________ com  a 

mare/pare/tutor legal de____________________________________  he rebut la informació 

de la matèria _____________________________que cursarà la meva filla/el meu fill del 

curs i grup ________i accepto la normativa. 

 

adalona, a ________ de _______________ de 201_ 

 

 

SIGNATURA MARE/PARE/TUTORIA LEGAL  SIGNATURA PROFESSOR/A            


