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1. Introducción
L’assignatura de llengua catalana s’imparteix a l’I.E.S Matarraña durant el curs 2016/17 als 4
cursos de l’Educació Secundària Obligatòria com a assignatura optativa de 2 sessions
setmanals en l’apartat de Matèries específiques i de lliure configuració autonòmica: assignatura
de Llengües Pròpies d’Aragó-Llengua catalana. S’ajusta a l’Ordre ECD/489/2016 de 26 de maig
de 2016 del Departament d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó, per la qual s’aprova
el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria i s’autoritza la seua aplicació als centres
docents de la Comunitat Autònoma d’Aragó.

La professora és Mª Josep Nogués contractada a 60% de jornada. A més de les 8 hores
lectives amb aquesta assignatura, té 4 lectives de dedicació a projectes, dos de les quals
detinades al Programa Jesús Moncada que impulsa la Direcció General de Política Lingüística
del Govern d’Aragó i del qual l’IES Matarraña és centre col·laborador.

En la programació ha adaptat el currículum al còmput d’hores de l’assignatura. A més, també
s’han tingut en consideració els continguts del nivell B2 donat que els alumnes rebran este
certificat en acabar l’ESO per part de la Generalitat de Catalunya per un conveni al Govern
d’Aragó. Per aconseguir el certificat els alumnes han de superar l’assignatura i haver cursat
l’assignatura als 4 cursos de l’ESO i a 4 cursos de primària.

El currículum per a Batxillerat inclou la possibilitat de realitzar l’assignatura de llengua catalana
com a optativa, però durant aquest curs no ha estat possible ofertar -la per motius de

calendari (quan va sortir la publicació de l’Ordre, el 2 de juny, no hi havia temps suficient).
L’assignatura s’imparteix sense comptar amb un departament propi ni estar adscrita a un altre.
La Direcció del centre va sol·licitar a Inspecció la creació del Departament però de moment no
ha estat aprovat. Per aquest motiu la professora no té adscrita una hora de reunió de
Departament, però participa amb el permís de l’equip directiu en les reunions de Coordinació
Pedagògica les quals tenen lloc el dijous a la tarda en setmanes alternes. L’horari d’atenció als
pares és dijous de 9:25 a 10:15 h.
Reproduïm tot seguit l’apartat d’introducció a l’assignatura de llengua catalana i de
l’aportació de la matèria a les competències clau per a l’ESO a l’ordre citada:
La materia de Lengua Catalana debe tener como objetivo potenciar la competencia
comunicativa, como eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha competencia
(entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria), tiene
que ser entendida como la capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para
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desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social,
académica y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de
comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que
esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de
aprendizaje.
Su finalidad debe ser entendida como la reflexión lingüística y literaria. La lingüística implica el
conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el
uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y, a su vez, cuando analiza sus
propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso,
corregirlas. La literaria debe manifestarse a través de la lectura, comprensión e interpretación
de textos significativos, puesto que favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de
la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, propicia el acceso al
conocimiento de otras épocas y culturas, y los enfrenta a situaciones que enriquecen su
experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.
La organización de los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria no está concebida
para jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas
con las que el alumnado debe operar para ampliar progresivamente su capacidad de
comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria, teniendo en cuenta los
saberes y habilidades adquiridos en la Educación Primaria. Se trata, por tanto, de que el
profesorado adapte el orden de los contenidos a la realidad del aula, teniendo en cuenta la
diversidad y las necesidades de los discentes y el contexto en el que se desarrolla.
El primer bloque, Comunicación oral: escuchar y hablar, tendrá como objetivo poner a la
disposición de los estudiantes las estrategias necesarias para que puedan hacer un uso
adecuado de la lengua en las diferentes situaciones comunicativas que a lo largo de su vida
personal, académica y profesional, puedan encontrarse. Esta interacción oral, además, es
esencial para la configuración del pensamiento y la verbalización de la experiencia, aspectos
básicos que deben ser trasladados con adecuación y coherencia a la escritura y conseguir, por
un lado, discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y, por
otro, que sean capaces de escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas
de los demás.
El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y tiene como objetivo potenciar el uso
correcto de la lengua. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: la
observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de
un discurso, de un texto y de una oración; las relaciones gramaticales que se establecen entre
las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; las relaciones textuales que
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fundamentan el discurso y, finalmente, se centra en las variedades lingüísticas de la lengua,
con especial atención a la situación lingüística de Aragón.
Asimismo, el bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores
cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de
toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. En la ESO se aborda un
estudio progresivo de la literatura: se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se
continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta
nuestros días, siempre a través de la selección de textos significativos.
Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave
El estudio de la lengua supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias
cognitivas, de pensamiento y de aprendizaje para la realización de distintas tareas, por tanto,
lleva implícito el desarrollo de cada una de las siguientes competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística
Se articula en seis procedimientos: hablar y escuchar, leer y escribir, comprender y opinar.
Está
orientada a la adquisición de aquellas habilidades que la configuran: comprensión de textos
orales y escritos y elaboración de escritos (con adecuación al contexto) con corrección
gramatical, ortográfica y precisión léxica. Asimismo, se estructura en cinco dimensiones: la
comprensión oral, ligada exclusivamente a dos ámbitos de uso de la lengua, el de las
relaciones interpersonales y el de los medios de comunicación; en segundo lugar, la
comprensión escrita, que se basa en las destrezas básicas para el tratamiento y la selección
de la información, primordiales en la sociedad del conocimiento; la tercera y la cuarta, la
expresión
oral y la expresión escrita, se basan en las habilidades inherentes a la producción de discursos
orales y escritos diversos, cohesionados, coherentes y adecuados a las diferentes situaciones
comunicativas; la última, la interacción oral, tiene en cuenta el respeto de las normas
reguladoras de los intercambios comunicativos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La materia de Lengua Catalana contribuye a la adquisición de la competencia matemática,
puesto que desarrolla la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su
representación gráfica mediante mapas conceptuales, esquemas, etc. Por otro lado, las
competencias básicas en ciencia y tecnología son adquiridas a través del conocimiento y
dominio del lenguaje científico y la relación de los avances científicos y tecnológicos, sin perder
de vista el contexto en el que se producen.
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Competencia digital
La competencia digital aúna el conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y
habilidades, además de valores y actitudes, para la utilización estratégica de la información y la
comunicación en contextos y con herramientas propias de las tecnologías digitales. Se
convierten en un nuevo campo para la comunicación imprescindible en las sociedades
avanzadas. Así, saber leer y escribir (competencia lingüística), no se puede separar de saber
indagar, seleccionar e interpretar las informaciones que se presentan mediante soportes
digitales. Pero también la competencia digital supone la utilización de aplicaciones informáticas
por parte del profesorado y del alumnado.
Bien aplicada, la competencia digital favorece la cooperación pero también el autoaprendizaje,
y debe entenderse como la conciencia de las propias capacidades y de la gestión de las
mismas para el desarrollo de aprendizajes de forma autónoma. Supone partir de los
conocimientos previos y, con la utilización de los recursos y medios al alcance del individuo, así
como el desarrollo de nuevos aprendizajes y conocimientos lingüísticos que permitan dar
respuesta a las necesidades que se le presenten.
Competencia de aprender a aprender
El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del
mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la
competencia básica de aprender a aprender.
Igualmente, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar,
contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos
gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar
diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y
repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y
composición de textos, que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para
aprender a aprender lengua.
Competencias sociales y cívicas
Aprender lengua y literatura contribuye directamente al desarrollo de las competencias sociales
y cívicas, que se pueden definir como el conjunto de habilidades y destrezas para las
relaciones, la convivencia, el respeto y la capacidad de entenderse en las sociedades
democráticas, en el sentido que deviene aprender a comunicarse con los demás, a negociar, a
aproximarse a otras realidades. El aprendizaje de lenguas, su uso y sus variedades ayuda al
estudiante a tomar conciencia del lugar que ocupa en una sociedad regida por unos valores
éticos y culturales que se expresan mediante la palabra.
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Esta competencia ayudará a disipar usos discriminatorios y estereotipos y estará asumida en el
momento en que los alumnos reflexionen sobre estos comportamientos con la finalidad de
erradicarlos.
Esta competencia permitirá comprender los códigos de conducta y los usos generalmente
aceptados en diferentes sociedades y entornos, por ejemplo, en el mundo laboral. En este
punto, el aspecto social converge con la competencia que tiene que ver con el sentido de
iniciativa y el espíritu emprendedor, que se puede definir, en síntesis, como la habilidad de
transformar las ideas en actos; por tanto, propicia la creatividad, la innovación, el riesgo, la
habilidad para planificar y gestionar proyectos con la finalidad de conseguir objetivos, el
aprovechamiento de las oportunidades y la concienciación sobre los valores éticos.
La comunicación eficaz, tanto oral como escrita, que se tiene que favorecer tanto en materias
lingüísticas como no lingüísticas, es la base de propuestas didácticas donde el alumnado utiliza
las habilidades lingüísticas adquiridas para crear, explicar, convencer, resolver dudas, analizar
críticamente, evaluar y autoevaluar propuestas propias y ajenas, que se pueden trabajar tanto
de forma individual como cooperativa. De este modo, será capaz de alcanzar las herramientas
que le permitan ser agente de cambio en beneficio de la sociedad.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y a resolver problemas, ya que una
de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad, pero también
nuestra interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades
sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar y, además, trabajar de forma cooperativa y flexible.
Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa
personal y en la regulación de la propia actividad con autonomía.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de una
competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos
temas recurrentes que son expresión de inquietudes esenciales del ser humano. Su
contribución será más relevante si es capaz de vincular el aprecio de las manifestaciones
literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se
contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores,
críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa)
adquiera sentido para el estudiante.
Continguts del nivell B2 segons el Marc Europeu Comú de Referència del Consell
d’Europa:
Pot mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes
concrets. Pot intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d'interès general,
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exposant punts de vista de certa complexitat. Pot entendre les idees principals de textos
autèntics informatius, d'opinió, de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l'ajut de
diccionaris o d'altres materials de consulta. És capaç de mantenir converses sobre temes
concrets i abstractes encara que a vegades ambdues parts hagin de negociar el significat de
les comunicacions. Pot produir textos clars, i sense errors que enfosqueixin el missatge, en un
ampli ventall d'estils com ara cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i
discursives.
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2. Objectius de la matèria de Llengua catalana generals per a tota l’etapa de
l’Educació Secundària Obligatòria.
Reproduïm el text del currículum de l’ESO per a la matèria:
Obj.CAT.1. Valorar la lengua y la comunicación como medio para la comprensión del mundo de
los demás y de uno mismo, para participar en la sociedad plural y diversa, para el acuerdo y la
mediación entre personas de distintas procedencias, y para evitar cualquier tipo de
discriminación y estereotipos lingüísticos.
Obj.CAT.2. Conseguir la competencia comunicativa oral y escrita en lengua catalana para
comunicarse con los otros, aprender en la indagación y la elaboración de información y en la
transformación de los conocimientos, expresar las opiniones y concepciones personales,
transmitir las riquezas culturales y satisfacer las necesidades individuales y sociales.
Obj.CAT.3. Conseguir la competencia en lengua catalana como vehículo de comunicación
hablada o escrita para elaborar conocimientos que ayuden a su desarrollo personal y a su
participación en las creaciones culturales.
Obj.CAT.4. Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para obtener, interpretar, elaborar y
presentar en diferentes formatos informaciones, opiniones y sentimientos diversos y para
participar en la vida social.
Obj.CAT.5. Interaccionar, expresarse y comprender oralmente o por escrito, de manera
coherente y adecuada los contextos académico, social y cultural, y adoptar una actitud
respetuosa y de cooperación.
Obj.CAT.6. Comprender discursos orales y escritos, valorar la lectura como fuente de placer,
de riqueza personal y de conocimiento de uno mismo y del mundo, para consolidar hábitos
lectores.
Obj.CAT.7. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de diferentes ámbitos,
teniendo en cuenta su finalidad y reconocer los elementos verbales y no.
Obj.CAT.8. Comprender y crear textos literarios utilizando los conocimientos básicos sobre sus
convenciones, temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos y valorar el
conocimiento del patrimonio literario como una manera de simbolizar la experiencia individual y
colectiva.
Obj.CAT.9. Aplicar de manera reflexiva los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua
y las normas de uso lingüístico para comprender y producir mensajes orales y escritos con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
Obj.CAT.10. Conocer la realidad plurilingüe de Aragón, la de España y la del mundo actual;
valorar las variedades de la lengua y la diversidad lingüística del mundo como una riqueza
cultural y personal.
Obj.CAT.11. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de confianza en la propia capacidad
de aprendizaje y de uso de las lenguas y participar activamente en el control y evaluación del
propio aprendizaje y el ajeno.
Obj.CAT.12. Buscar, consultar, citar y aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de
textos, tanto de fragmentos como de obras completas y de otras fuentes de información para
adoptar una visión personal y crítica.
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Obj.CAT.13. Usar tanto las fuentes impresas como las digitales para obtener, seleccionar y
transmitir información, con el objetivo de producir trabajos académicos con rigor, claridad y
coherencia.
Obj.CAT.14. Reflexionar, reconocer y analizar los diferentes niveles de la lengua: fonológico,
ortográfico, morfológico, sintáctico, léxico-semántico y textual; además de los elementos que
pertenecen a la producción, recepción y autocorrección de textos.
Obj.CAT.15. Identificar la intención comunicativa de los mensajes orales y escritos, señalar los
mecanismos de relación y estructura dentro del texto y entre el texto y su contexto con el fin de
elaborar opiniones críticas de los mensajes que aparecen.
Obj.CAT.16. Valorar la importancia del uso de un registro lingüístico adecuado a cada situación
comunicativa.
Obj.CAT.17. Promover la capacidad de reflexión sobre la unidad artística y las relaciones que
se establecen entre la literatura y el resto de las disciplinas artísticas (cine, pintura, música…).
Obj.CAT.18. Comprender los textos representativos de la literatura catalana desde la Edad
Media hasta la actualidad, con especial atención a la producida en Aragón o de autores
aragoneses, reconocer y valorar su intencionalidad, la relación con el contexto sociocultural y
las convenciones de los géneros como parte del patrimonio común.
Obj.CAT.19. Aplicar técnicas y estrategias (resumen, esquema, mapa conceptual, borrador…)
para favorecer el aprendizaje y optimizar el estudio.
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1) Introducció

La següent programació es realitza seguint les bases que planteja el currículum de la matèria
de Llengua Catalana dintre de l’apartat de les Llengües pròpies d’Aragó per a l’Educació
Secundària Obligatòria. S’ajusta a l’Ordre de 26 de maig de 2016 del Departament d’Educació,
Cultura i Esport del Govern d’Aragó, per la qual s’aprova el currículum de l’Educació
Secundària Obligatòria i s’autoritza la seua aplicació als centres docents de la Comunitat
Autònoma d’Aragó.

L’assignatura s’imparteix en la franja horària de les matèries específiques i de lliure configuració
autòmica en l’optativa de Llengües Pròpies d’Aragó / Llengua catalana, amb una dotació de 2
sessions setmanals. El grup està format pels alumnes 1r A i 1r C d’ESO que han escollit
l’optativa.
Respecte als materials, no s’utilitzarà llibre de text. Es treballarà amb una novel·la juvenil com a
fil conductor per treballar els continguts del curs (serà també una de les lectures obligatòries), a
més d’altres recursos com ara fitxes, textos impressos (llibres de lectura, diccionaris i
enciclopèdies, revistes, diaris…), recursos digitals (internet, power-point, pissarra digital, llibres
digitals, etc)…
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1. Objectius del curs de 3r d’ESO
1-Copsar les idees essencials i la intenció de textos orals i escrits d’àmbits socials pròxims a
l’experiència de l’alumnat i en l’àmbit acadèmic.
2-Expressar oralment i per escrit el contingut de textos llegits prèviament.
3- Captar la idea global d’informacions escoltades a la ràdio o a la televisió i seguir instruccions
poc complexes per realitzar tasques d’aprenentatge.
4- Identificar i descriure les característiques i funció social dels mitjans de comunicació i d’altres
textos de la cultura de masses, distingint entre la dimensió informativa i la persuasiva i
manipuladora
5- Reconèixer l’ús del llenguatge no verbal en la comunicació.
6- Expressar-se correctament de manera oral i escrita.
7- Realitzar narracions, exposicions i resums orals i escrits de manera clara i ben estructurada
emprant el registre adequat, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i i planificant i
revisant el text.
8- Utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i presentació amb
ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies.
9- Llegir expressivament textos en prosa, literaris o no, amb entonació, ritme i volum adequats
d’acord amb les regles ortològiques.
10- Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i valoració de textos breus o
fragments.
11- Reconèixer i identificar les característiques bàsiques dels gèneres literaris.
12- Reconèixer el llenguatge literari i les principals figures literàries.
13- Composar textos amb intenció literària.
14- Utilitzar i valorar la lectura i la literatura en general com a formes d’aprenentatge i d’accés al
patrimoni cultural i com a mètode d’enriquiment personal.
15-Apropar-se a la literatura catalana amb textos que puguin ser de l’interès dels alumnes i
amb especial atenció als autors aragonesos en català.
15- Conèixer els principis fonamentals de la gramàtica.
16- Reconèixer les diferents unitats de la llengua i les seves combinacions.
17- Conèixer el domini lingüístic del català i la variant nordoccidental.
18- Conèixer la diversitat de llengües d’Espanya i d’Aragó i les llengües pròpies d’Aragó.
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3. Organització i seqüènciació dels Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució
a les competències clau.
3.1. Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució a les competències clau.
Els criteris d’avaluació constitueixen els referents per a la comprobació del grau d’adquisició de
les competències clau i l’assoliment dels objectius de l’etapa en les avaluacions contínua i final.
Seguidament reproduïm el quadre del currículum de 3r d’ESO per a llengua catalana amb els
continguts, criteris d’avaluació i contribució a les competències clau en els 4 blocs
d’aprenentatge:
Bloc 1- Comunicació oral: escoltar i parlar.
Bloc 2- Comunicació escrita: llegir i escriure.
Bloc 3- Coneixement de la llengua.
Bloc 4- Educació literària.
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3.2. Organització i seqüenciació de Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució a les competències clau.
1r Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 1a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: l'alfabet. Sons i grafies. La síl·laba. El
sistema vocàlic. L’accentuació. L’accentuació e/o
obertes i tancades. Els diftongs i hiats. Els articles.
L’apòstrof. Els numerals.

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: el diccionari i el seu ús. Lèxic específic. Els
morfemes. Vocabulari descripció persones, vestuari
i entorns urbans.
Gramàtica: El gènere del substantiu
Comunicació: La descripció, La síntesi
Literatura: textos literaris, llenguatge literari i
recursos retòrics. Identificar el narrador. Novel·la
juvenil. Llegendes

- Aplicar els recursos necessaris per realitzar una
descripció.
- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.
-Conèixer l’estructura de les llegendes populars i
saber-ne explicar.

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.
Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

OBSERVACIONS:
Ús de la novel·la juvenil: L’Ombra dels Oblidats, de Coia Valls, com a fil conductor per treballar els continguts.
Participació en el projecte “Com es diu això?” de la Direcció General de Política Lingüística del Departament
Projecte: Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre la interculturalitat: Llegendes del món.
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2n Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 2a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: els determinants, s sorda i sonora, les
grafies j/g, pronoms febles I

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: Mots primitius
paisatge, aliments, salud

i

derivats.

Vocabulari
La

- Utilitzar correctament el vocabulari treballat.
- Aplicar els recursos necessaris per realitzar un
diàleg.

variació

- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.

Gramàtica: Determinants. El nombre.
puntuació: signes d’interrogació i exclamació.
Comunicació: El diàleg, el resum,
geogràfica de la llengua catalana
Literatura: La poesia

- Conèixer l’estructura de les poesies i saber-la
aplicar.

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.
Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

- Identificar els dos models estàndar de la llengua
catalana, especialment el nordoccidental propi de
les comarques catalanoparlants d’Aragó.
OBSERVACIONS:
Ús de la novel·la juvenil: L’Ombra dels Oblidats, de Coia Valls, com a fil conductor per treballar els continguts.
Projecte: Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre la salud: Alimentació saludable. Poesies sobre aliments i Taller de fer una
llimonada casera
Lectura obligatòria: Poemari seleccionat de Desideri Lombarte
Activitat complementària: Participació a l’aula d’un ponent sobre Desideri Lombarte
Activitat complementària: Intercanvis d’amistat mitjançant internet amb els alumnes de l’IES Ramon J. Sender de Fraga.
Activitat extraescolar: Visita a unes instal·lacions de ràdio i/o TV (A Morella o Calaceit).
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3r Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 3a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: pronoms febles II, la dièresi, dígrafs
ny, tx, ig, ix, grafies b/v

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: La polisèmia. Sinònims
Vocabulari esports i jocs tradicionals

I

antònims.

Gramàtica: Categories gramaticals i verbs.
Comunicació: El text instructiu, l’inventari i
catalogació. Els dos estàndards del català i les
variacions del català nordocciodental a Aragó.
Literatura: Les guies, les biografies i les memòries

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.

- Utilitzar correctament el vocabulari treballat.
- Aplicar els recursos necessaris per realitzar un text
instructiu.
- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.
- Conèixer l’estructura de les biografies i memòries i
saber-la aplicar.

Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

-Descriure els aspectes bàsics de la variació
lingüística.
OBSERVACIONS:
Ús de la novel·la juvenil: L’Ombra dels Oblidats, de Coia Valls, com a fil conductor per treballar els continguts.
Projecte: Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre el medi ambient: Taller de jocs tradicionals.
Lectura obligatòria: Recull de jocs Tradicionals del Matarranya
Activitat complementària: Intercanvis d’amistat mitjançant internet amb els alumnes de l’IES Ramon J. Sender de Fraga.
Activitat complementària: Exposició de Jocs Tradicionals de la Comarca del Matarranya.
Activitat complementària: Visita a la Comarca del Matarraña/Matarranya
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4. Continguts i criteris d'avaluació mínims.
Apareixen ressaltats en l'apartat anterior (3. Continguts, Criteris d'avaluació i la seva contribució
a les competències clau) de la present programació.
5. Criteris de qualificació.
La nota final del curs resultarà de la mitjana de la nota obtinguda en cadascuna de les tres
avaluacions.
La nota global de cada trimestre es calcula de la següent manera:
- 70%: Exàmens i proves, tant orals com escrites, sobre els diversos continguts.
Els exàmens o controls s'han de fixar amb suficient antelació i, per norma general, no es
repetiran. Si l'alumne o alumna no pogués assistir a algun, cal presentar un justificant, metge o
familiar.
- 30%: Treball diari, quadern i lectures obligatòries.
10%: Treball diari a classe ia casa. Es penalitzarà no realitzar les tasques que manin, inclosos
els deures diaris, dels quals es durà un especial seguiment.
10%: Quadern de l'assignatura. Es demanarà el quadern quantes vegades s'estimi convenient
en cada avaluació. No presentar-lo o fer-ho de forma inadequada suposarà el suspens de
l'avaluació corresponent.
10%: Lectures obligatòries. Constitueixen un dels aspectes bàsics de l'avaluació, pel que són
imprescindibles per aprovar l'assignatura. Es tindran molt en compte també les lectures
voluntàries, amb les que es podrà pujar fins a mig punt cada trimestre, sempre que la nota
mitjana sigui com a mínim d'un 5.
No realitzar alguna de les lectures obligatòries establertes suposarà el suspens de l'avaluació
corresponent.
A més, es tindrà en compte l'acumulació de faltes d'ortografia o expressió en controls, treballs,
redaccions, etc., que podrà penalitzar fins amb un punt en la nota dels mateixos.
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6. Procediments i instruments d'avaluació.
L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria serà
contínua, formativa i integradora. En el procés d'avaluació contínua, quan el progrés d'un
alumne no sigui l'adequat, s'establiran mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures, atenent
a la diversitat de capacitats, actituds, ritmes i estils d'aprenentatge, s'adoptaran en qualsevol
moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats, i estaran dirigides a garantir
l'adquisició de les competències clau per continuar el procés educatiu . L'avaluació dels
aprenentatges dels alumnes tindrà un caràcter formatiu i serà un instrument per a la millora tant
dels processos d'ensenyament com dels processos de aprenentatge. Cal buscar, doncs,
instruments avaluatius que serveixin, respectivament, per avaluar inicial, formativa i
sumativamente i tot tipus de continguts. Per dur a terme aquest model d'avaluació contínua, es
va a utilitzar una diversitat d'instruments i procediments de recollida d'informació que es
sistematitzen en el quadre següent:
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Instrument
Observació directa

Utilització
Molt

Moment
En tot

Registrat amb
moment, Llibre del professorat on es registra

habitualment.

tota la informació personal de cada
alumne:

nivell

inicial,

el

treball

individual, el treball en equip, el
Proves escrites

Bastant

treball fora de l’aula, l’interès...
Pruebas de carácter objetivo,

Dos al trimestre

exposición de un tema, resolución
Intercanvis

orals Bastant

amb els alumnes i
produccions

de ejercicios, etc.
En l’activitat diària a Llibre del professorat on es registra
classe

tota la informació personal de cada

orals

alumne:

individuals

claredat

adequació

a

articulatòria,
la

comunicativa,

fluïdesa

oportunitat

l'entonació

de

situació
verbal,
i

del

parallenguatge textual, respecte a la
Revisió del treball Molt

manifestació d'opinions.
Llibre del professorat on es registra

Habitualment

diari

tota la informació personal de cada
alumne: si porta al dia la feina, la
presentació, la grafia i l’ortografia, el

Entrevistes

Poc

nivell d’expressió escrita...
Només en el cas Llibre del professorat on es registra
d’alumnes

amb tota la informació personal de cada

problemes, quan es alumne.
detecta

la

possibilitat

d’una

Autoevaluació i

malaltia greu.
Ocasionalme En
moments Llibre del professorat on es registra

Coevaluació

nt

puntuals

tota la informació personal de cada
alumne.
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7. Avaluació inicial: Característiques, instruments d'avaluació i conseqüències dels seus
resultats en la matèria.
L'avaluació és un procés ininterromput que s'inicia amb el diagnòstic de la situació, avaluació
inicial, es millora mitjançant l'observació i reflexió cooperativa, avaluació contínua, i es completa
amb l'avaluació final, les conclusions permeten reprendre un procés de retroalimentació i
millora de tot el procés educatiu.
L'avaluació té com a finalitat verificar l'adequació del procés d'ensenyament a les
característiques i necessitat educatives de l'alumnat i realitzar les millores pertinents en
l'actuació docent amb un caràcter continu i formatiu. Per això ha de passar de ser una cosa
intuïtiu i no planificat a una avaluació reflexiva i sistemàtica que permeti prendre decisions per
millorar el procés d'ensenyament aprenentatge i verificar la seva adequació a les necessitats
educatives de l'alumnat.
- En aquest sentit, a principi de curs es realitzarà una prova inicial escrita per conèixer el nivell
dels alumnes i que ens serveixi de referència per adequar el procés d'ensenyamentaprenentatge. Les proves d'avaluació inicial parteixen dels objectius i continguts mínims que
l'alumne va haver d'adquirir en finalitzar el curs anterior. Respecta l'estructura disciplinar de la
matèria, determinada pels Blocs de continguts del currículum oficial.
- L'observació directa i sistemàtica, la informació es recollirà a la fitxa personal de l'alumne, ha
de registrar el seu nivell inicial, el treball individual, el treball en equip, treball fora de l'aula,
interès que mostra ...
- Els intercanvis orals amb els alumnes ens aportarà informació sobre la seva claredat
articulatòria, adequació a la situació comunicativa, fluïdesa verbal, oportunitat de l'entonació i
del parallenguatge textual i el respecte a la manifestació d'opinions.
Així, l'avaluació inicial ens permet partir del nivell de desenvolupament de l'alumne, en els seus
diferents aspectes, per a construir, a partir d'ací, altres aprenentatges que afavorisquen i
milloren aquest nivell de desenvolupament i afectarà el disseny i planificació dels següents
elements:
Continguts: Distingint entre continguts bàsics i complementaris.
Estratègies didàctiques: Les activitats d'aprenentatge que es plantegin tindran caràcter gradual
i es combinarà el treball cooperatiu i l'individual.
Avaluació: Es farà ús també de l'avaluació inicial abans de començar un bloc de continguts per
conèixer la situació de partida. Pretendre que tots els alumnes adquireixin els mateixos nivells
d'aprenentatge sobre la totalitat dels continguts treballats, és impossible, per tant, els criteris
d'avaluació s'han de concretar en activitats o proves de diferent grau de dificultat.
8. Atenció a la Diversitat.
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L'atenció a la diversitat amb els alumnes cal entendre-la com una característica de la pràctica
docent ordinària. Es tracta, per tant, d'entendre l'activitat docent com un procés en el qual cal
oferir respostes diferenciades en funció de la diversitat dels alumnes. En conseqüència,
s'inclouen en aquesta programació determinats aspectes que contemplen, de forma anticipada,
el tractament de la diversitat en la classe i es planifiquen un conjunt d'actuacions sobre els
continguts, les estratègies didàctiques i l'avaluació que redunden en el procés d'ensenyament i
aprenentatge dels alumnes que necessiten mesures educatives de suport. Continguts: Es
distingeix entre continguts bàsics i complementaris. El contingut bàsic és imprescindible per a
aprenentatges posteriors, contribueix al desenvolupament de capacitats bàsiques (comprensió
verbal, raonament lògic, recerca i selecció d'informació ...) i posseeix una gran funcionalitat. A
més, els mateixos continguts s'estableixen amb un plantejament de dificultat gradual, de
manera que puguin abastar a la diversitat dels alumnes. Estratègies didàctiques: Per afavorir el
tractament de la diversitat s'han de preveure i fomentar múltiples estratègies: - El professor ha
de tenir cura, variar i seleccionar les activitats d'aprenentatge que plantegi en la seva tasca
docent diària de manera que posseeixin aquest caràcter gradual. - Combinarà el treball grupal i
l'individual. Mitjançant el treball grupal es produirà la cooperació entre iguals en el
desenvolupament de l'aprenentatge. Avaluació: Com a aspectes essencials de l'avaluació en
l'àmbit de l'atenció a la diversitat, cal assenyalar els següents: - Es farà ús de l'avaluació inicial
abans de començar un bloc de continguts o una unitat didàctica per conèixer la situació de
partida de cada alumne. - Les activitats d'avaluació formativa i sumativa s'ajustaran als
diferents graus de dificultat que trobin els alumnes en el seu procés d'aprenentatge. Pretendre
que tots els alumnes adquireixin els mateixos nivells d'aprenentatge sobre la totalitat dels
continguts treballats és impossible; per tant, els criteris d'avaluació s'han de concretar en
activitats o proves de diferent grau de dificultat.
Mesures pràctiques per aplicar en 1r d'ESO durant aquest curs:
En principi, es treballaran de forma diversa aquells continguts que l'experiència ens mostra que
presenten un nivell menys homogeni:
- La correcció ortogràfica.
Es diferenciarà entre exercicis que consolidin els continguts que s'ensenyen, exercicis que
reforcin aquells aspectes no assimilats encara pels alumnes, i exercicis que amplien els
objectius i continguts bàsics que es pretenen aconseguir.
- La comprensió lectora.
Es treballaran lectures de diferents graus de dificultat. Cada lectura anirà acompanyada d'un
seguit d'activitats que permetin assegurar un nivell mínim de comprensió per a tots els alumnes
i un grau de dificultat prou ampli com per atendre la diversitat de l'alumnat.
- Adquisició i ensenyament del lèxic, de l'expressió oral i de l'expressió escrita.
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Es partirà de l'ús real dels alumnes, es respectaran usos i diferències individuals i, a través
d'ells, es buscarà assolir un registre més formalitzat i estàndard, adequat als diferents usos
comunicatius.
9. Metodologia.
Principis metodològics.
Els continguts de la matèria al llarg d'aquest segon curs de l'ESO s'han distribuït de manera
progressiva i gradual, però alhora recurrent i simultània. Les activitats pròpies de la matèria
parteixen del text i el bloc Educació literària ha de servir com a instrument per desenvolupar de
manera coherent els altres tres. Per a això, es prenen com a base nocions procedents de la
pragmàtica i la lingüística del text, el que permetrà treballar textos reals de tot tipus per a la
seva comprensió i anàlisi i perquè serveixin de model en les produccions dels mateixos
alumnes. La lectura es converteix en l'instrument base sobre el qual s'assenta la resta dels
aprenentatges. El tractament dels objectius i continguts es basarà en la pràctica constant al
llarg del curs, de manera que els conceptes apresos es consoliden i al mateix temps vagin
guanyant en profunditat i complexitat. El professor serà dinamitzador del procés ensenyamentaprenentatge i l'error serà considerat com un pas intermedi en aquest procés. Es partirà d'allò
que l'alumnat ja coneix. En pretendre integrar la diversitat d'alumnes, cal flexibilitzar la
metodologia, alternar el treball individual amb el grupal i donar entrada a elements (jocs,
aspecte lúdic de la llengua ...) pertanyents a l'àmbit d'interès i al món en què habitualment es
mou amb confiança a l'alumnat. Serà també principi important el transmetre, no només
continguts, sinó també valors que contribueixin a formar persones dignes i solidàries. Amb
aquesta metodologia es pretén potenciar una actitud activa i participativa per part de l'alumne i
també que siguin ells mateixos els que vagin construint el seu propi aprenentatge. En
l'Educació Secundària Obligatòria cal treballar especialment la comprensió i elaboració de
textos orals i escrits, sobretot en els dos primers cursos. A més, s'han assimilar conceptes
abstractes i establir relacions entre continguts. Per això, es necessita una metodologia activa,
motivadora i propera a la realitat dels alumnes, una metodologia amb la qual ells siguin els
protagonistes principals del seu propi aprenentatge i els permeti ser autocrítics amb les seves
idees i conscients dels seus errors. Amb aquesta finalitat es recomanen els treballs en equip,
treballs per projectes, equips col·laboratius, etc., sense oblidar el treball individual. En
conseqüència, la nostra metodologia es basa en els principis d'intervenció educativa concretats
de la següent manera:a) Se subratlla la necessitat d'estimular el desenvolupament de
capacitats generals i de competències bàsiques i específiques per mitjà del treball de les
matèries.
b) Es dóna prioritat a la comprensió dels continguts que es treballen enfront del seu
aprenentatge mecànic.
c) Es propicien oportunitats per a posar en pràctica els nous coneixements, de manera que
l'alumne puga comprovar l'interés i la utilitat del que s'ha après.
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d) Es fomenta la reflexió personal sobre el fet i l'elaboració de conclusions respecte al que s'ha
aprés, de manera que l'alumne puga analitzar el seu progrés respecte als seus coneixements.
Tots aquests principis tenen com a finalitat que els alumnes siguen, gradualment, capaços
d'aprendre de forma autònoma.
Materials i recursos didàctics.
L'ús adequat, responsable i crític de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, s'ha
d'integrar en un ensenyament basat en la funcionalitat dels aprenentatges. Per tant, aquestes
han d'estar presents: com a font de consulta i d'adquisició de nous coneixements, com a via
d'investigació; com a instrument per a la comunicació oral i escrita, com a punt de partida per al
contrast i debat d'opinions i, per descomptat, com a instrument educador i dinamitzador de la
pròpia pràctica docent, per la qual cosa el professorat de Llengua Catalana i Literatura d'utilitzar
en les seves classes els recursos de la biblioteca i els mitjans informàtics i multimèdia al seu
abast.
Aquest ús es basarà en les necessitats pedagògiques del grup-classe i la disponibilitat en el
centre, per les explicacions o il·lustracions, de manera que els alumnes prendran contacte i
s'acostumaran al seu ús a l'aula. En aquest sentit, la incorporació del centre al programa de
Pissarres Digitals suposa, sens dubte, un increment en la realització d'activitats d'aquest tipus.
A més, tindran ocasió de fer-les servir en diverses ocasions per aprendre a manejar-i, sobretot,
aprofundir en la seva ocupació, atès que ja les coneixen de l'Educació Primària. Podran buscar
informació a Internet, compondre els seus propis exercicis i tasques, utilitzar fotocòpies,
ordinador, reproductors d'àudio o vídeo, etc., especialment per a l'exposició oral.
Es duran a terme, almenys, les activitats TIC que en el llibre de text es proposen, així com totes
aquelles que cada professor vagi preparant amb materials propis Es farà especial èmfasi en el
maneig del diccionari. Es realitzaran amb freqüència tasques d'autocorrecció com a mitjà de
coneixement en el procés personal d'aprenentatge. S'alternarà el treball personal, el treball
dirigit i el treball en grup, com estratègies d'aula, per desenvolupar i refermar la responsabilitat
de l'alumnat en la realització de les seves tasques quotidianes. Utilitzarem tota mena de
materials i recursos didàctics (llibres, diccionaris, ordinadors, vídeos), així com alguns recursos
de reforç, en el cas que fos necessari per als alumnes que presentin mancances o necessitat
d'aplicació significatives en aquest camp. Pel que fa a la dinàmica de treball a classe i normes
de conducta, ens regirem pel que disposa el Pla de Convivència del Centre, que consta en el
document corresponent. A més dels textos de cada unitat, que apareixen en el manual,
treballarem una o dues lectures per trimestre, els títols es comunicaran als alumnes a principi
de curs.
10. Pla de competència lingüística: Pla de lectura específic i Projecte lingüístic.
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L'animació a la lectura i el desenvolupament de l'expressió i comprensió oral i escrita són
intrínsecs a la matèria de Llengua Catalana i Literatura. La metodologia que fem servir potència
per si mateixa aquestes qüestions, pel que remetem per aquest aspecte a l'apartat de
Metodologia. En qualsevol cas, la lectura individual i en veu alta i la comprensió i expressió són
abordades àmpliament en aquest curs. Així, farem lectures individuals i en veu alta totes les
setmanes, amb les consegüents tasques de comprensió que hauran de llegir i comentar als
seus companys. També hauran de comentar oralment i per escrit moltes de les tasques
proposades, així com en els treballs i comentaris més extensos que es requeriran.
Pel que fa a l'animació a la lectura, a més de tots els textos treballats a classe, es faran com a
mínim tres lectures obligatòries d'acord amb el nivell dels alumnes, amb la intenció entretenir i
sensibilitzar amb problemes socials i introduir en els subgèneres literaris i que hauran
demostrar haver llegit. A més, es proposaran una sèrie de lectures de caràcter voluntari.
- 1a Avaluació: L’Ombra dels Oblidats, Coia Valls
- 2a Avaluació: Poemari seleccionat de Desideri Lombarte
- 3a Avaluació: Lliure
També comptem amb les activitats organitzades des del grup de treball de la biblioteca:
Concursos literaris en dates determinades (Concurs de relats de terror, de microrelats...).
11. Tractament dels elements transversals.
Aquest document mostra integrats els ensenyaments transversals en els objectius, en els
diferents blocs de contingut i en els criteris d'avaluació. Per la pròpia naturalesa de la
matèria, durant el 2n curs de l'ESO es treballarà la comprensió lectora, l'expressió oral i
escrita i la comunicació audiovisual, fomentant el desenvolupament d'actituds com:
• Sensibilitat cap a la qualitat dels textos propis i aliens com a mitjà per assegurar una
comunicació fluïda i clara.
• Valoració de la llengua com a producte i procés sociocultural i com a vehicle de transmissió i creació cultural. Es realitzaran comentaris a propòsit de qualsevol notícia, anunci,
etc., que desperti l'atenció dels alumnes i es relacionaran alguns dels textos que es
treballen a l'aula amb competències clau i educació en valors: educació mediambiental,
educació per a la pau, educació per a la convivència, etc., segons indiquen els
suggeriments dels llibres de text, ja que ens ofereixen situacions que reflecteixen actituds,
valors i maneres de pensar.
• Respecte per les normes bàsiques de la llengua.
• Utilització de la llengua per prendre consciència dels coneixements, les idees i els
sentiments propis i per regular la pròpia conducta.
• Valoració crítica dels missatges que transmeten els mitjans de comunicació social i la
publicitat, mostrant especial sensibilitat cap a les que suposen una discriminació so¬cial,
sexual, racial, etc. Es detectaran i rebutjaran els usos lingüístics que suposen algun tipus
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de discriminació.
• Valoració crítica dels prejudicis sexistes i recuperació i integració del patrimoni lit-ri de les
dones.
• Ús de les Tecnologies de la Informació per a l'exposició i la Comunicació, l'emprenedoria i
l'educació cívica i constitucional, mitjançant la producció, manipulació de textos i
trata¬miento de la informació. • Interès per l'ús de les biblioteques i respecte per les normes
que regeixen la seva utilització. • Desenvolupament de gustos personals en l'elecció de
lectures.
• Estimulació del gust per la lectura de textos literaris de diferents èpoques i autors. •
Actitud de recerca de lleres comunicatius creatius i personals. • Sensibilitat estètica davant
les produccions literàries pròpies i alienes, i valorar els ele-ments creatius i innovadors de
les mateixes.
• Interès per conèixer i gaudir d'obres literàries, especialment d'autors aragonesos. •
Desenvolupament de l'autonomia lectora i valoració de la literatura com a font de plaer i de
coneixement del món.
• Participació activa en situacions de comunicació pròpies de l'àmbit acadèmic,
especialment en la petició d'aclariments davant d'una instrucció, en propostes sobre la
manera d'organitzar les tasques, en la descripció de seqüències senzilles d'activitats
realitzades, en l'intercanvi d'opinions i en la exposició de conclusions.
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12. Activitats complementàries i extraescolars.
Hem previst la realització de les següents activitats complementàries i extraescolars:
- Assistència a activitats literàries que es realitzin principalment a la localitat en català: recitals
de poesia, presentació de llibres, teatre..
- Participació en concursos literaris.
- Xerrades amb autors a l’aula.
- Visita a un mitjà de comunicació audiovisuals: a la TV a Morella o a Ràdio Matarranya a
Calaceit.
- Visita a la biblioteca local.
- Organització d’exposicions al Centre.
-Participació en el projecte Jesús Moncada
-Participació en el projecte: Info-Insti, l’Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña.
13. Mecanismes de revisió, avaluació i modificació de les Programacions Didàctiques en
relació amb els resultats acadèmics i processos de millora.
Atès que el curs escolar és dinàmic, algun alumne es pot donar de baixa, altres d'alta, poden
sorgir diversos contratemps, dificultats o imprevistos i amb la finalitat d'aconseguir la màxima
precisió i efectivitat en aquest tercer nivell, considerem la possibilitat de valoració i revisió de la
mateixa. Si es considera que cal fer canvis en la Programació del curs, s'han d'acordar, previ
debat pel Departament de Llengua Catalana i Literatura, i es faran constar de la manera
oportuna. Per aquest motiu, es faran almenys dues sessions en les reunions de departament
en diferents moments del curs, per veure si aquest punt cal.
Aquesta programació estarà disponible per a tots els alumnes, pares i professors que la
sol·licitin al Departament de Llengua Catalana i Literatura, havent una altra còpia dipositada en
Direcció d'Estudis.
Al principi del curs (i en realitat cada vegada que calgui) comentarem al grup-classe els
continguts i continguts mínims, els instruments i criteris d'avaluació amb la seva distribució
temporal, els criteris de qualificació, les activitats previstes, etc. Així mateix, s'ha informat per
escrit d'aquestes línies bàsiques als pares dels alumnes a principi de curs.
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PROGRAMACIÓ DE LLENGUA CATALANA
2n d’ESO

CURS ESCOLAR 2016/2017
PROFESSORA:
Pepa Nogués Furió
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1) Introducció

La següent programació es realitza seguint les bases que planteja el currículum de la matèria
de Llengua Catalana dintre de l’apartat de les Llengües pròpies d’Aragó per a l’Educació
Secundària Obligatòria. S’ajusta a l’Ordre de 26 de maig de 2016 del Departament d’Educació,
Cultura i Esport del Govern d’Aragó, per la qual s’aprova el currículum de l’Educació
Secundària Obligatòria i s’autoritza la seua aplicació als centres docents de la Comunitat
Autònoma d’Aragó.

L’assignatura s’imparteix en la franja horària de les matèries específiques i de lliure configuració
autòmica en l’optativa de Llengües Pròpies d’Aragó / Llengua catalana, amb una dotació de 2
sessions setmanals. El grup està format pels alumnes 2n A i 2n C d’ESO que han escollit
l’optativa.
Respecte als materials, no s’utilitzarà llibre de text. Es treballarà amb una novel·la juvenil com a
fil conductor per treballar els continguts del curs (serà també una de les lectures obligatòries), a
més d’altres recursos com ara fitxes, textos impressos (llibres de lectura, diccionaris i
enciclopèdies, revistes, diaris…), recursos digitals (internet, power-point, pissarra digital, llibres
digitals, etc)…
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1. Objectius del curs de 2n d’ESO
1.

Llegir expressivament textos de diversa tipologia amb veu i entonació adequades.

2.

Entendre les idees essencials de textos escrits de diferent tipus.

3.

Distingir els principals tipus de textos per la seva finalitat i marques textuals, identificant-ne les

característiques i els elements bàsics que els defineixen.
4.

Distingir els principals tipus de textos per la seva finalitat i marques textuals, identificant-ne les

característiques i els elements bàsics que els defineixen.
5.

Produir textos escrits de diferent tipologia.

6.

Produir textos escrits, amb preparació prèvia, dels tipus següents: la novel·la, la

correspondència, la narració i el teatre.
7.

Aplicar als escrits personals les convencions de presentació adients, el suport informàtic, les

normes ortogràfiques, lèxiques i gramaticals apreses, de manera que aquests tinguin una correcció
acceptable i apropiada a l’edat.
8.

Fer ús del vocabulari temàtic específic: la família i l’univers.

9.

Participar en les manifestacions orals que es produeixen en l’entorn escolar d’acord amb les

convencions socials d’aquesta mena de manifestacions: demanar la paraula, respectar els altres
quan en tinguin ús, centrar-se en el tema, expressar la opinió personal raonadament i modificar-la
quan escaigui.
10. Fer una lectura expressiva i comprensiva de textos en prosa i en vers apropiats a l’edat.
11. Identificar el text com una unitat bàsica de la comunicació i els seus elements textuals: parts
d’un text.
12. Analitzar textos literaris escrits: la llegenda, el conte i la poesia.
13. Produir missatges orals espontàniament o amb preparació prèvia, mantenint un ordre, una
coherència i una claredat acceptables en l’expressió lingüística i en el registre emprat.
14. Produir textos literaris amb una estructura interna diferenciada, amb coherència i segons les
normes convencionals: marges, espais, cal·ligrafia i ortografia.
15. Reconèixer les regles ortogràfiques per millorar la correcció dels propis escrits.
16. Reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de la llengua en el pla fonològic.
17. Reconèixer les diferències morfològiques de les diverses categories gramaticals.
18. Reconèixer el valor semàntic de les paraules: sinonímia, antonímia, homonímia i polisèmia.
19. Descriure els aspectes bàsics de la variació lingüística.
20. Fer una lectura expressiva i comprensiva de textos en prosa apropiats a l’edat.
21. Analitzar textos escrits de diversa tipologia: la descripció, la definició, l'explicació,
l'argumentació, la instrucció i la predicció.
22. Emprar correctament textos de diferent grau de formalitat per a fomentar, a trav és d’ells,
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relacions humanes.

23. Descriure els mecanismes de formació de paraules: la derivació.
24. Conèixer les varietats socials de la llengua.
25. Descriure l'origen i l'evolució de la llengua catalana.

3. Organització i seqüènciació dels Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució
a les competències clau.
3.1. Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució a les competències clau.
Els criteris d’avaluació constitueixen els referents per a la comprobació del grau d’adquisició de
les competències clau i l’assoliment dels objectius de l’etapa en les avaluacions contínua i final.
Seguidament reproduïm el quadre del currículum de 2n d’ESO per a llengua catalana amb els
continguts, criteris d’avaluació i contribució a les competències clau en els 4 blocs
d’aprenentatge:
Bloc 1- Comunicació oral: escoltar i parlar.
Bloc 2- Comunicació escrita: llegir i escriure.
Bloc 3- Coneixement de la llengua.
Bloc 4- Educació literària.
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3.2. Organització i seqüenciació de Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució a les competències clau.
1r Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 1a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: l'alfabet. Sons i grafies. La síl·laba. El
sistema vocàlic. L’accentuació. L’accentuació e/o
obertes i tancades. Els diftongs i hiats. Els articles.
L’apòstrof. Els numerals.

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: el diccionari i el seu ús. Lèxic específic. Els
morfemes. Vocabulari descripció persones, vestuari
i entorns urbans.
Gramàtica: El gènere del substantiu
Comunicació: La descripció, La síntesi
Literatura: textos literaris, llenguatge literari i
recursos retòrics. Identificar el narrador. Novel·la
juvenil. Llegendes

- Aplicar els recursos necessaris per realitzar una
descripció.
- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.
-Conèixer l’estructura de les llegendes populars i
saber-ne explicar.

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.
Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

OBSERVACIONS:
Ús de la novel·la juvenil: L’Ombra dels Oblidats, de Coia Valls, com a fil conductor per treballar els continguts.
Participació en el projecte “Com es diu això?” de la Direcció General de Política Lingüística del Departament
Projecte: Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre la interculturalitat: Llegendes del món.
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2n Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 2a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: els determinants, s sorda i sonora, les
grafies j/g, pronoms febles I

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: Mots primitius
paisatge, aliments, salud

i

derivats.

Vocabulari

Gramàtica: Determinants. El nombre.
puntuació: signes d’interrogació i exclamació.

La

Comunicació: El diàleg, el resum. Variació
geogràfica de la llengua catalana a Aragó. Història
de la llengua catalana a Aragó.

- Utilitzar correctament el vocabulari treballat.
- Aplicar els recursos necessaris per realitzar un
diàleg.
- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.
- Conèixer l’estructura de les poesies i saber-la
aplicar.

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.
Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

Literatura: La poesia
-Descriure l'origen i l'evolució de la llengua catalana.
-Reconèixer la distribució geogràfica dels territoris
d’Aragó de llengua pròpia català.
OBSERVACIONS:
Ús de la novel·la juvenil: L’Ombra dels Oblidats, de Coia Valls, com a fil conductor per treballar els continguts.
Projecte: Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre la salud: Alimentació saludable. Poesies sobre aliments i Taller de fer una
llimonada casera
Lectura obligatòria: Poemari seleccionat de Desideri Lombarte
Activitat complementària: Intercanvis d’amistat mitjançant internet amb els alumnes de l’IES Ramon J. Sender de Fraga.
Activitat complementària: Participació a l’aula d’un ponent sobre Desideri Lombarte
Activitat extraescolar: Visita a unes instal·lacions de ràdio i/o TV (A Morella o Calaceit).
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3r Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 3a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: pronoms febles II, la dièresi, dígrafs
ny, tx, ig, ix, grafies b/v

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: La polisèmia. Sinònims
Vocabulari esports i jocs tradicionals

I

antònims.

Gramàtica: Categories gramaticals i verbs.
Comunicació: El text instructiu, l’inventari i
catalogació. Els dos estàndards del català i les
variacions del català nordocciodental a Aragó.
Literatura: Les guies, les biografies i les memòries

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.

- Utilitzar correctament el vocabulari treballat.
- Aplicar els recursos necessaris per realitzar un text
instructiu.
- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.
- Conèixer l’estructura de les biografies i memòries i
saber-la aplicar.

Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

-Descriure els aspectes bàsics de la variació
lingüística.
OBSERVACIONS:
Ús de la novel·la juvenil: L’Ombra dels Oblidats, de Coia Valls, com a fil conductor per treballar els continguts.
Projecte: Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre el medi ambient: Taller de jocs tradicionals.
Lectura obligatòria: Recull de jocs Tradicionals del Matarranya
Activitat complementària: Intercanvis d’amistat mitjançant internet amb els alumnes de l’IES Ramon J. Sender de Fraga.
Activitat complementària: Exposició de Jocs Tradicionals de la Comarca del Matarranya.
Activitat complementària: Visita a la Comarca del Matarraña/Matarranya
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4. Continguts i criteris d'avaluació mínims.
Apareixen ressaltats en l'apartat anterior (3. Continguts, Criteris d'avaluació i la seva contribució
a les competències clau) de la present programació.
5. Criteris de qualificació.
La nota final del curs resultarà de la mitjana de la nota obtinguda en cadascuna de les tres
avaluacions.
La nota global de cada trimestre es calcula de la següent manera:
- 70%: Exàmens i proves, tant orals com escrites, sobre els diversos continguts.
Els exàmens o controls s'han de fixar amb suficient antelació i, per norma general, no es
repetiran. Si l'alumne o alumna no pogués assistir a algun, cal presentar un justificant, metge o
familiar.
- 30%: Treball diari, quadern i lectures obligatòries.
10%: Treball diari a classe ia casa. Es penalitzarà no realitzar les tasques que manin, inclosos
els deures diaris, dels quals es durà un especial seguiment.
10%: Quadern de l'assignatura. Es demanarà el quadern quantes vegades s'estimi convenient
en cada avaluació. No presentar-lo o fer-ho de forma inadequada suposarà el suspens de
l'avaluació corresponent.
10%: Lectures obligatòries. Constitueixen un dels aspectes bàsics de l'avaluació, pel que són
imprescindibles per aprovar l'assignatura. Es tindran molt en compte també les lectures
voluntàries, amb les que es podrà pujar fins a mig punt cada trimestre, sempre que la nota
mitjana sigui com a mínim d'un 5.
No realitzar alguna de les lectures obligatòries establertes suposarà el suspens de l'avaluació
corresponent.
A més, es tindrà en compte l'acumulació de faltes d'ortografia o expressió en controls, treballs,
redaccions, etc., que podrà penalitzar fins amb un punt en la nota dels mateixos.
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6. Procediments i instruments d'avaluació.
L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria serà
contínua, formativa i integradora. En el procés d'avaluació contínua, quan el progrés d'un
alumne no sigui l'adequat, s'establiran mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures, atenent
a la diversitat de capacitats, actituds, ritmes i estils d'aprenentatge, s'adoptaran en qualsevol
moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats, i estaran dirigides a garantir
l'adquisició de les competències clau per continuar el procés educatiu . L'avaluació dels
aprenentatges dels alumnes tindrà un caràcter formatiu i serà un instrument per a la millora tant
dels processos d'ensenyament com dels processos de aprenentatge. Cal buscar, doncs,
instruments avaluatius que serveixin, respectivament, per avaluar inicial, formativa i
sumativamente i tot tipus de continguts. Per dur a terme aquest model d'avaluació contínua, es
va a utilitzar una diversitat d'instruments i procediments de recollida d'informació que es
sistematitzen en el quadre següent:
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Instrument
Observació directa

Utilització
Molt

Moment
En tot

Registrat amb
moment, Llibre del professorat on es registra

habitualment.

tota la informació personal de cada
alumne:

nivell

inicial,

el

treball

individual, el treball en equip, el
Proves escrites

Bastant

treball fora de l’aula, l’interès...
Pruebas de carácter objetivo,

Dos al trimestre

exposición de un tema, resolución
Intercanvis

orals Bastant

amb els alumnes i
produccions

de ejercicios, etc.
En l’activitat diària a Llibre del professorat on es registra
classe

tota la informació personal de cada

orals

alumne:

individuals

claredat

adequació

a

articulatòria,
la

comunicativa,

fluïdesa

oportunitat

l'entonació

de

situació
verbal,
i

del

parallenguatge textual, respecte a la
Revisió del treball Molt

manifestació d'opinions.
Llibre del professorat on es registra

Habitualment

diari

tota la informació personal de cada
alumne: si porta al dia la feina, la
presentació, la grafia i l’ortografia, el

Entrevistes

Poc

nivell d’expressió escrita...
Només en el cas Llibre del professorat on es registra
d’alumnes

amb tota la informació personal de cada

problemes, quan es alumne.
detecta

la

possibilitat

d’una

Autoevaluació i

malaltia greu.
Ocasionalme En
moments Llibre del professorat on es registra

Coevaluació

nt

puntuals

tota la informació personal de cada
alumne.
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7. Avaluació inicial: Característiques, instruments d'avaluació i conseqüències dels seus
resultats en la matèria.
L'avaluació és un procés ininterromput que s'inicia amb el diagnòstic de la situació, avaluació
inicial, es millora mitjançant l'observació i reflexió cooperativa, avaluació contínua, i es completa
amb l'avaluació final, les conclusions permeten reprendre un procés de retroalimentació i
millora de tot el procés educatiu.
L'avaluació té com a finalitat verificar l'adequació del procés d'ensenyament a les
característiques i necessitat educatives de l'alumnat i realitzar les millores pertinents en
l'actuació docent amb un caràcter continu i formatiu. Per això ha de passar de ser una cosa
intuïtiu i no planificat a una avaluació reflexiva i sistemàtica que permeti prendre decisions per
millorar el procés d'ensenyament aprenentatge i verificar la seva adequació a les necessitats
educatives de l'alumnat.
- En aquest sentit, a principi de curs es realitzarà una prova inicial escrita per conèixer el nivell
dels alumnes i que ens serveixi de referència per adequar el procés d'ensenyamentaprenentatge. Les proves d'avaluació inicial parteixen dels objectius i continguts mínims que
l'alumne va haver d'adquirir en finalitzar el curs anterior. Respecta l'estructura disciplinar de la
matèria, determinada pels Blocs de continguts del currículum oficial.
- L'observació directa i sistemàtica, la informació es recollirà a la fitxa personal de l'alumne, ha
de registrar el seu nivell inicial, el treball individual, el treball en equip, treball fora de l'aula,
interès que mostra ...
- Els intercanvis orals amb els alumnes ens aportarà informació sobre la seva claredat
articulatòria, adequació a la situació comunicativa, fluïdesa verbal, oportunitat de l'entonació i
del parallenguatge textual i el respecte a la manifestació d'opinions.
Així, l'avaluació inicial ens permet partir del nivell de desenvolupament de l'alumne, en els seus
diferents aspectes, per a construir, a partir d'ací, altres aprenentatges que afavorisquen i
milloren aquest nivell de desenvolupament i afectarà el disseny i planificació dels següents
elements:
Continguts: Distingint entre continguts bàsics i complementaris.
Estratègies didàctiques: Les activitats d'aprenentatge que es plantegin tindran caràcter gradual
i es combinarà el treball cooperatiu i l'individual.
Avaluació: Es farà ús també de l'avaluació inicial abans de començar un bloc de continguts per
conèixer la situació de partida. Pretendre que tots els alumnes adquireixin els mateixos nivells
d'aprenentatge sobre la totalitat dels continguts treballats, és impossible, per tant, els criteris
d'avaluació s'han de concretar en activitats o proves de diferent grau de dificultat.
8. Atenció a la Diversitat.
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L'atenció a la diversitat amb els alumnes cal entendre-la com una característica de la pràctica
docent ordinària. Es tracta, per tant, d'entendre l'activitat docent com un procés en el qual cal
oferir respostes diferenciades en funció de la diversitat dels alumnes. En conseqüència,
s'inclouen en aquesta programació determinats aspectes que contemplen, de forma anticipada,
el tractament de la diversitat en la classe i es planifiquen un conjunt d'actuacions sobre els
continguts, les estratègies didàctiques i l'avaluació que redunden en el procés d'ensenyament i
aprenentatge dels alumnes que necessiten mesures educatives de suport. Continguts: Es
distingeix entre continguts bàsics i complementaris. El contingut bàsic és imprescindible per a
aprenentatges posteriors, contribueix al desenvolupament de capacitats bàsiques (comprensió
verbal, raonament lògic, recerca i selecció d'informació ...) i posseeix una gran funcionalitat. A
més, els mateixos continguts s'estableixen amb un plantejament de dificultat gradual, de
manera que puguin abastar a la diversitat dels alumnes. Estratègies didàctiques: Per afavorir el
tractament de la diversitat s'han de preveure i fomentar múltiples estratègies: - El professor ha
de tenir cura, variar i seleccionar les activitats d'aprenentatge que plantegi en la seva tasca
docent diària de manera que posseeixin aquest caràcter gradual. - Combinarà el treball grupal i
l'individual. Mitjançant el treball grupal es produirà la cooperació entre iguals en el
desenvolupament de l'aprenentatge. Avaluació: Com a aspectes essencials de l'avaluació en
l'àmbit de l'atenció a la diversitat, cal assenyalar els següents: - Es farà ús de l'avaluació inicial
abans de començar un bloc de continguts o una unitat didàctica per conèixer la situació de
partida de cada alumne. - Les activitats d'avaluació formativa i sumativa s'ajustaran als
diferents graus de dificultat que trobin els alumnes en el seu procés d'aprenentatge. Pretendre
que tots els alumnes adquireixin els mateixos nivells d'aprenentatge sobre la totalitat dels
continguts treballats és impossible; per tant, els criteris d'avaluació s'han de concretar en
activitats o proves de diferent grau de dificultat.
Mesures pràctiques per aplicar a 2n d'ESO durant aquest curs:
En principi, es treballaran de forma diversa aquells continguts que l'experiència ens mostra que
presenten un nivell menys homogeni:
- La correcció ortogràfica.
Es diferenciarà entre exercicis que consolidin els continguts que s'ensenyen, exercicis que
reforcin aquells aspectes no assimilats encara pels alumnes, i exercicis que amplien els
objectius i continguts bàsics que es pretenen aconseguir.
- La comprensió lectora.
Es treballaran lectures de diferents graus de dificultat. Cada lectura anirà acompanyada d'un
seguit d'activitats que permetin assegurar un nivell mínim de comprensió per a tots els alumnes
i un grau de dificultat prou ampli com per atendre la diversitat de l'alumnat.
- Adquisició i ensenyament del lèxic, de l'expressió oral i de l'expressió escrita.
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Es partirà de l'ús real dels alumnes, es respectaran usos i diferències individuals i, a través
d'ells, es buscarà assolir un registre més formalitzat i estàndard, adequat als diferents usos
comunicatius.
9. Metodologia.
Principis metodològics.
Els continguts de la matèria al llarg d'aquest segon curs de l'ESO s'han distribuït de manera
progressiva i gradual, però alhora recurrent i simultània. Les activitats pròpies de la matèria
parteixen del text i el bloc Educació literària ha de servir com a instrument per desenvolupar de
manera coherent els altres tres. Per a això, es prenen com a base nocions procedents de la
pragmàtica i la lingüística del text, el que permetrà treballar textos reals de tot tipus per a la
seva comprensió i anàlisi i perquè serveixin de model en les produccions dels mateixos
alumnes. La lectura es converteix en l'instrument base sobre el qual s'assenta la resta dels
aprenentatges. El tractament dels objectius i continguts es basarà en la pràctica constant al
llarg del curs, de manera que els conceptes apresos es consoliden i al mateix temps vagin
guanyant en profunditat i complexitat. El professor serà dinamitzador del procés ensenyamentaprenentatge i l'error serà considerat com un pas intermedi en aquest procés. Es partirà d'allò
que l'alumnat ja coneix. En pretendre integrar la diversitat d'alumnes, cal flexibilitzar la
metodologia, alternar el treball individual amb el grupal i donar entrada a elements (jocs,
aspecte lúdic de la llengua ...) pertanyents a l'àmbit d'interès i al món en què habitualment es
mou amb confiança a l'alumnat. Serà també principi important el transmetre, no només
continguts, sinó també valors que contribueixin a formar persones dignes i solidàries. Amb
aquesta metodologia es pretén potenciar una actitud activa i participativa per part de l'alumne i
també que siguin ells mateixos els que vagin construint el seu propi aprenentatge. En
l'Educació Secundària Obligatòria cal treballar especialment la comprensió i elaboració de
textos orals i escrits, sobretot en els dos primers cursos. A més, s'han assimilar conceptes
abstractes i establir relacions entre continguts. Per això, es necessita una metodologia activa,
motivadora i propera a la realitat dels alumnes, una metodologia amb la qual ells siguin els
protagonistes principals del seu propi aprenentatge i els permeti ser autocrítics amb les seves
idees i conscients dels seus errors. Amb aquesta finalitat es recomanen els treballs en equip,
treballs per projectes, equips col·laboratius, etc., sense oblidar el treball individual. En
conseqüència, la nostra metodologia es basa en els principis d'intervenció educativa concretats
de la següent manera:a) Se subratlla la necessitat d'estimular el desenvolupament de
capacitats generals i de competències bàsiques i específiques per mitjà del treball de les
matèries.
b) Es dóna prioritat a la comprensió dels continguts que es treballen enfront del seu
aprenentatge mecànic.
c) Es propicien oportunitats per a posar en pràctica els nous coneixements, de manera que
l'alumne puga comprovar l'interés i la utilitat del que s'ha après.
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d) Es fomenta la reflexió personal sobre el fet i l'elaboració de conclusions respecte al que s'ha
aprés, de manera que l'alumne puga analitzar el seu progrés respecte als seus coneixements.
Tots aquests principis tenen com a finalitat que els alumnes siguen, gradualment, capaços
d'aprendre de forma autònoma.
Materials i recursos didàctics.
L'ús adequat, responsable i crític de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, s'ha
d'integrar en un ensenyament basat en la funcionalitat dels aprenentatges. Per tant, aquestes
han d'estar presents: com a font de consulta i d'adquisició de nous coneixements, com a via
d'investigació; com a instrument per a la comunicació oral i escrita, com a punt de partida per al
contrast i debat d'opinions i, per descomptat, com a instrument educador i dinamitzador de la
pròpia pràctica docent, per la qual cosa el professorat de Llengua Catalana i Literatura d'utilitzar
en les seves classes els recursos de la biblioteca i els mitjans informàtics i multimèdia al seu
abast.
Aquest ús es basarà en les necessitats pedagògiques del grup-classe i la disponibilitat en el
centre, per les explicacions o il·lustracions, de manera que els alumnes prendran contacte i
s'acostumaran al seu ús a l'aula. En aquest sentit, la incorporació del centre al programa de
Pissarres Digitals suposa, sens dubte, un increment en la realització d'activitats d'aquest tipus.
A més, tindran ocasió de fer-les servir en diverses ocasions per aprendre a manejar-i, sobretot,
aprofundir en la seva ocupació, atès que ja les coneixen de l'Educació Primària. Podran buscar
informació a Internet, compondre els seus propis exercicis i tasques, utilitzar fotocòpies,
ordinador, reproductors d'àudio o vídeo, etc., especialment per a l'exposició oral.
Es duran a terme, almenys, les activitats TIC que en el llibre de text es proposen, així com totes
aquelles que cada professor vagi preparant amb materials propis Es farà especial èmfasi en el
maneig del diccionari. Es realitzaran amb freqüència tasques d'autocorrecció com a mitjà de
coneixement en el procés personal d'aprenentatge. S'alternarà el treball personal, el treball
dirigit i el treball en grup, com estratègies d'aula, per desenvolupar i refermar la responsabilitat
de l'alumnat en la realització de les seves tasques quotidianes. Utilitzarem tota mena de
materials i recursos didàctics (llibres, diccionaris, ordinadors, vídeos), així com alguns recursos
de reforç, en el cas que fos necessari per als alumnes que presentin mancances o necessitat
d'aplicació significatives en aquest camp. Pel que fa a la dinàmica de treball a classe i normes
de conducta, ens regirem pel que disposa el Pla de Convivència del Centre, que consta en el
document corresponent. A més dels textos de cada unitat, que apareixen en el manual,
treballarem una o dues lectures per trimestre, els títols es comunicaran als alumnes a principi
de curs.
10. Pla de competència lingüística: Pla de lectura específic i Projecte lingüístic.
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L'animació a la lectura i el desenvolupament de l'expressió i comprensió oral i escrita són
intrínsecs a la matèria de Llengua Catalana. La metodologia que fem servir potència per si
mateixa aquestes qüestions, pel que remetem per aquest aspecte a l'apartat de Metodologia.
En qualsevol cas, la lectura individual i en veu alta i la comprensió i expressió són abordades
àmpliament en aquest curs. Així, farem lectures individuals i en veu alta totes les setmanes,
amb les consegüents tasques de comprensió que hauran de llegir i comentar als seus
companys. També hauran de comentar oralment i per escrit moltes de les tasques proposades,
així com en els treballs i comentaris més extensos que es requeriran.
Pel que fa a l'animació a la lectura, a més de tots els textos treballats a classe, es faran com a
mínim tres lectures obligatòries d'acord amb el nivell dels alumnes, amb la intenció entretenir i
sensibilitzar amb problemes socials i introduir en els subgèneres literaris i que hauran
demostrar haver llegit. A més, es proposaran una sèrie de lectures de caràcter voluntari.
- 1a Avaluació: L’Ombra dels Oblidats, Coia Valls
- 2a Avaluació: Poemari seleccionat de Desideri Lombarte
- 3a Avaluació: Lliure
També comptem amb les activitats organitzades des del grup de treball de la biblioteca:
Concursos literaris en dates determinades (Concurs de relats de terror, de microrelats...).
11. Tractament dels elements transversals.
Aquest document mostra integrats els ensenyaments transversals en els objectius, en els
diferents blocs de contingut i en els criteris d'avaluació. Per la pròpia naturalesa de la
matèria, durant el 2n curs de l'ESO es treballarà la comprensió lectora, l'expressió oral i
escrita i la comunicació audiovisual, fomentant el desenvolupament d'actituds com:
• Sensibilitat cap a la qualitat dels textos propis i aliens com a mitjà per assegurar una
comunicació fluïda i clara.
• Valoració de la llengua com a producte i procés sociocultural i com a vehicle de transmissió i creació cultural. Es realitzaran comentaris a propòsit de qualsevol notícia, anunci,
etc., que desperti l'atenció dels alumnes i es relacionaran alguns dels textos que es
treballen a l'aula amb competències clau i educació en valors: educació mediambiental,
educació per a la pau, educació per a la convivència, etc., segons indiquen els
suggeriments dels llibres de text, ja que ens ofereixen situacions que reflecteixen actituds,
valors i maneres de pensar.
• Respecte per les normes bàsiques de la llengua.
• Utilització de la llengua per prendre consciència dels coneixements, les idees i els
sentiments propis i per regular la pròpia conducta.
• Valoració crítica dels missatges que transmeten els mitjans de comunicació social i la
publicitat, mostrant especial sensibilitat cap a les que suposen una discriminació so¬cial,
sexual, racial, etc. Es detectaran i rebutjaran els usos lingüístics que suposen algun tipus
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de discriminació.
• Valoració crítica dels prejudicis sexistes i recuperació i integració del patrimoni lit-ri de les
dones.
• Ús de les Tecnologies de la Informació per a l'exposició i la Comunicació, l'emprenedoria i
l'educació cívica i constitucional, mitjançant la producció, manipulació de textos i
trata¬miento de la informació. • Interès per l'ús de les biblioteques i respecte per les normes
que regeixen la seva utilització. • Desenvolupament de gustos personals en l'elecció de
lectures.
• Estimulació del gust per la lectura de textos literaris de diferents èpoques i autors. •
Actitud de recerca de lleres comunicatius creatius i personals. • Sensibilitat estètica davant
les produccions literàries pròpies i alienes, i valorar els ele-ments creatius i innovadors de
les mateixes.
• Interès per conèixer i gaudir d'obres literàries, especialment d'autors aragonesos. •
Desenvolupament de l'autonomia lectora i valoració de la literatura com a font de plaer i de
coneixement del món.
• Participació activa en situacions de comunicació pròpies de l'àmbit acadèmic,
especialment en la petició d'aclariments davant d'una instrucció, en propostes sobre la
manera d'organitzar les tasques, en la descripció de seqüències senzilles d'activitats
realitzades, en l'intercanvi d'opinions i en la exposició de conclusions.
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12. Activitats complementàries i extraescolars.
Hem previst la realització de les següents activitats complementàries i extraescolars:
- Assistència a activitats literàries que es realitzin principalment a la localitat en català: recitals
de poesia, presentació de llibres, teatre..
- Participació en concursos literaris.
- Xerrades amb autors a l’aula.
- Visita a un mitjà de comunicació audiovisuals: a la TV a Morella o a Ràdio Matarranya a
Calaceit.
- Visita a la biblioteca local.
- Organització d’exposicions al Centre.
-Participació en el projecte Jesús Moncada
-Participació en el projecte: Info-Insti, l’Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña.
13. Mecanismes de revisió, avaluació i modificació de les Programacions Didàctiques en
relació amb els resultats acadèmics i processos de millora.
Atès que el curs escolar és dinàmic, algun alumne es pot donar de baixa, altres d'alta, poden
sorgir diversos contratemps, dificultats o imprevistos i amb la finalitat d'aconseguir la màxima
precisió i efectivitat en aquest tercer nivell, considerem la possibilitat de valoració i revisió de la
mateixa. Si es considera que cal fer canvis en la Programació del curs, s'han d'acordar i es
faran constar de la manera oportuna. Per aquest motiu, es faran almenys dues sessions en les
reunions de departament en diferents moments del curs, per veure si aquest punt cal.
Aquesta programació estarà disponible per a tots els alumnes, pares i professors que la
sol·licitin al Departament de Llengua Catalana i Literatura a l’espai destinat a català, havent una
altra còpia dipositada en Direcció d'Estudis.
Al principi del curs (i en realitat cada vegada que calgui) comentarem al grup-classe els
continguts i continguts mínims, els instruments i criteris d'avaluació amb la seva distribució
temporal, els criteris de qualificació, les activitats previstes, etc. Així mateix, s'ha informat per
escrit d'aquestes línies bàsiques als pares dels alumnes a principi de curs.
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14. Activitats d'orientació i suport encaminades a la superació de la matèria no superada
del curs anterior i de les proves extraordinàries.
Activitats d'orientació i suport encaminades a la superació de la matèria no superada del curs
anterior.
Els alumnes que, cursant actualment 2n ESO, tinguin pendent la matèria de Llengua catalana
corresponent a primer de l'ESO, hauran de treballar els continguts d'aquest curs a través del
treball realitzat en el present, 2016-2017. Per tant, serà el professor encarregat d'impartir a
l'alumne la matèria actualment qui avaluarà el seu grau d'adquisició dels objectius per al primer
curs. Segons això, en cas d'aprovar les dues primeres avaluacions del present curs, la matèria
del curs anterior queda automàticament superada. En cas contrari, l'alumne s'ha de presentar
al corresponent examen de recuperació de pendents que tindrà lloc entre els mesos de març i
abril del present curs. El professor indicarà individualment quins alumnes considera que han
obtingut ja aquests objectius i qui, en cas contrari, haurà de presentar a l'examen corresponent,
en què hi haurà de treure una nota no inferior a cinc punts per superar l'assignatura. La prova
s'efectuarà d'acord amb els continguts mínims del programa de Llengua catalana i literatura de
primer curs per a 2015- 2016.
Activitats d'orientació i suport encaminades a la superació de les proves extraordinàries.
Si l'alumne suspèn l'avaluació per no complir els requisits imprescindibles com els treballs,
exercicis, etc. que li han estat encomanats al llarg del trimestre, haurà de rectificar la seva
actitud davant l'esforç diari i el professor podrà demandar-algun treball extra per recuperar les
activitats no realitzades.
Si l'alumne suspèn l'avaluació per no llegir l'obra que correspon a trimestre aquest trimestre,
haurà de passar un examen (o una obra) que demostri que s'ha posat al dia en les lectures. Es
deixa a criteri del professor la data d'aquesta prova, bé a la següent avaluació, bé al juny.
Si l'alumne suspèn l'avaluació per no aconseguir els nivells de contingut mínims, s'haurà
d'examinar novament d'ells.
Si l'alumne suspèn l'avaluació a causa de l'ortografia i l'expressió, n'hi haurà prou que demostri
la seva millora en les proves següents, siguin del tipus que siguin, per recuperar la seva nota
d'aprovat.
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1) Introducció

La següent programació es realitza seguint les bases que planteja el currículum de la matèria
de Llengua Catalana dintre de l’apartat de les Llengües pròpies d’Aragó per a l’Educació
Secundària Obligatòria. S’ajusta a l’Ordre de 26 de maig de 2016 del Departament d’Educació,
Cultura i Esport del Govern d’Aragó, per la qual s’aprova el currículum de l’Educació
Secundària Obligatòria i s’autoritza la seua aplicació als centres docents de la Comunitat
Autònoma d’Aragó.

L’assignatura s’imparteix en la franja horària de les matèries específiques i de lliure configuració
autòmica en l’optativa de Llengües Pròpies d’Aragó / Llengua catalana, amb una dotació de 2
sessions setmanals. El grup està format pels alumnes 3r A i 3r B d’ESO que han escollit
l’optativa.
Respecte als materials, se seguirà el llibre de text: Curs de llengua catalana. Nivell B, de
l’editorial Castellnou. Es complementarà a més d’altres recursos com ara fitxes, textos
impressos (llibres de lectura, diccionaris i enciclopèdies, revistes, diaris…), recursos digitals
(internet, power-point, pissarra digital, llibres digitals, etc)…
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2. Objectius del curs de 3r d’ESO
1.

Llegir expressivament textos de diversa tipologia amb veu i entonació adequades.

2.

Entendre les idees essencials de textos escrits de diferent tipus.

3.

Distingir els principals tipus de textos per la seva finalitat i marques textuals, identificant-ne les
característiques i els elements bàsics que els defineixen.

4.

Distingir els principals tipus de textos per la seva finalitat i marques textuals, identificant-ne les
característiques i els elements bàsics que els defineixen.

5.

Produir textos escrits de diferent tipologia.

6.

Produir textos escrits, amb preparació prèvia, dels tipus següents: la novel·la, la correspondència,
la narració i el teatre.

7.

Aplicar als escrits personals les convencions de presentació adients, el suport informàtic, les
normes ortogràfiques, lèxiques i gramaticals apreses, de manera que aquests tinguin una
correcció acceptable i apropiada a l’edat.

8.

Fer ús del vocabulari temàtic específic: la família i l’univers.

9.

Participar en les manifestacions orals que es produeixen en l’entorn escolar d’acord amb les
convencions socials d’aquesta mena de manifestacions: demanar la paraula, respectar els altres
quan en tinguin ús, centrar-se en el tema, expressar la opinió personal raonadament i modificarla quan escaigui.

10. Fer una lectura expressiva i comprensiva de textos en prosa i en vers apropiats a l’edat.
11. Identificar el text com una unitat bàsica de la comunicació i els seus elements textuals: parts d’un
text.
12. Analitzar textos literaris escrits: la llegenda, el conte i la poesia.
13. Produir missatges orals espontàniament o amb preparació prèvia, mantenint un ordre, una
coherència i una claredat acceptables en l’expressió lingüística i en el registre emprat.
14. Produir textos literaris amb una estructura interna diferenciada, amb coherència i segons les
normes convencionals: marges, espais, cal·ligrafia i ortografia.
15. Reconèixer les regles ortogràfiques per millorar la correcció dels propis escrits.
16. Reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de la llengua en el pla fonològic.
17. Reconèixer les diferències morfològiques de les diverses categories gramaticals.
18. Reconèixer el valor semàntic de les paraules: sinonímia, antonímia, homonímia i polisèmia.
19. Descriure els aspectes bàsics de la variació lingüística.
20. Fer una lectura expressiva i comprensiva de textos en prosa apropiats a l’edat.
21. Analitzar textos escrits de diversa tipologia: la descripció, la definició, l'explicació, l'argumentació,
la instrucció i la predicció.
22. Emprar correctament textos de diferent grau de formalitat per a fomentar, a través d’ells,
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relacions humanes.

23. Descriure els mecanismes de formació de paraules: la derivació.
24. Conèixer les varietats socials de la llengua.
25. Descriure l'origen i l'evolució de la llengua catalana.

3. Organització i seqüènciació dels Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució
a les competències clau.
3.1. Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució a les competències clau.
Els criteris d’avaluació constitueixen els referents per a la comprobació del grau d’adquisició de
les competències clau i l’assoliment dels objectius de l’etapa en les avaluacions contínua i final.
Seguidament reproduïm el quadre del currículum de 1r d’ESO per a llengua catalana amb els
continguts, criteris d’avaluació i contribució a les competències clau en els 4 blocs
d’aprenentatge:
Bloc 1- Comunicació oral: escoltar i parlar.
Bloc 2- Comunicació escrita: llegir i escriure.
Bloc 3- Coneixement de la llengua.
Bloc 4- Educació literària.
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3.2. Organització i seqüenciació de Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució a les competències clau.
1r Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 1a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: Repàs i aprofundiment en: l’Alfabet.
Sons i grafies. La síl·laba. El sistema vocàlic.
L’accentuació. L’accentuació e/o obertes i
tancades. Els diftongs i hiats. La dièresi. Els
articles. L’apòstrof. Els numerals.

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: Lèxic específic. Variacions lèxiques i
morfològiques dintre del català.

- Aplicar els recursos necessaris per realitzar un text
instructiu.

Gramàtica: El gènere del substantiu i l’adjectiu,
repàs i aprofundiment.

- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.

Comunicació: El debat i el text argumentatiu. La
carta informal / la carta formal. La notícia. El
resum. La distribució geogràfica de la llengua
catalana

- Conèixer l’estructura del text narratiu i la novel·la.

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.
Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

- Conèixer l’estructura del text argumentatiu i saberla aplicar.

Literatura: textos literaris, llenguatge literari i
recursos retòrics. Identificar el narrador. Novel·la
juvenil. La cançó
OBSERVACIONS:
Lectura i comentari de: Un haiku per a l’Alícia, de Francesc Miralles.
Participació en el projecte “Com es diu això?” de la Direcció General de Política Lingüística del Departament
Cançoner de música pop juvenil elaborat pels alumnes
Activitat complementària escriptors a l’aula: Francesc Miralles amb el llibre de lectura obligatòria: Un haiku per a l’Alícia.
Activitat complementària escriptors a l’aula: Toni Marín: 108 raons per no llegir un llibre.
Projecte: Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Visionat capítol de la série: Merlí
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre la interculturalitat: Vacuna contra els rumors
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2n Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 2a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: els determinants, s sorda i sonora. Les
grafies j/g, tj/tg, x/ix, tx/ig. La grafia l·l. Els pronoms
febles I.

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: Mots primitius i derivats, prefixos i sufixos.
Lèxic específic alimentació i altres. Vocabulari propi
de la cultura tradicional del Matarranya

- Utilitzar correctament el vocabulari treballat.

Gramàtica: Determinants. Els verbs 1ª conjugació.
El nombre del substantiu i l’adjectiu. La puntuació.
Comunicació: La invitació. El correu electrònic.
Història de la llengua catalana a l’Aragó. Els dos
estàndards del català: distribució geogràfica,
diferències dialectals i variacions dintre del català
d’Aragó. Correcció de textos.
Literatura: La poesia. Novel·la clàssica d’autors
aragonesos

- Aplicar els recursos necessaris per realitzar un
diàleg.
- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.
- Conèixer l’estructura de les poesies i saber-la
aplicar.

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.
Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

- Identificar els dos models estàndar de la llengua
catalana, especialment el nordoccidental propi de
les comarques catalanoparlants d’Aragó.

OBSERVACIONS:
Activitat complementària escriptors a l’aula: familiar de Desideri Lombarte
Projecte de col·laboració amb la comarca del Matarranya de memòria oral sobre oficis tradicionals.
Projecte: Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre la salud: Alimentació saludable. Poesies sobre aliments i Taller de vitamines
Lectura obligatòria: Poemari seleccionat de Desideri Lombarte i Memòries d’una desmemoriada mula vella del mateix autor.
Activitat complementària: Exposició d’oficis tradicionals del Matarranya.
Activitat complementària: Intercanvis d’amistat mitjançant internet amb els alumnes de l’IES Ramon J. Sender de Fraga.
Activitat extraescolar: Viatge d’Estudis a l’Alguer (Sardenya)
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3r Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 3a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: Pronoms febles II. Les grafies MMPT/MPC –N. La grafia H. Les grafies r/rr.

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: La polisèmia. Sinònims I antònims. Lèxic
específic esports, oficis tradicionals i altres.
Gramàtica i sintaxi: Verbs de la 2a i 3a
conjugació i verbs irregulars. Oracions coordinades
i subordinades. Pronoms relatius.
Comunicació: L’entrevista. El diàleg. L’itinerari.
L’inventari
i
catalogació.
La
situació
sociolingüística i jurídica del català a l’Aragó.
Literatura: El còmic.

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.

- Utilitzar correctament el vocabulari treballat.
- Aplicar els recursos necessaris per realitzar un text
instructiu d’un itinerari.
- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.
- Conèixer l’estructura per a la redacció d’un còmic
saber-la aplicar.

Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

OBSERVACIONS:
Projecte Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre el medi ambient: Fem un itinerari.
Lectura obligatòria del còmic: Bernat rodamón al Matarranya.
Activitat complementària escriptors a l’aula: a determinar
Activitat complementària: Intercanvis d’amistat mitjançant internet amb els alumnes de l’IES Ramon J. Sender de Fraga.
Activitat extraescolar: Visita a l’Arxiu Històric Municipal de Fondespatla
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4. Continguts i criteris d'avaluació mínims.
Apareixen ressaltats en l'apartat anterior (3. Continguts, Criteris d'avaluació i la seva contribució
a les competències clau) de la present programació.
5. Criteris de qualificació.
La nota final del curs resultarà de la mitjana de la nota obtinguda en cadascuna de les tres
avaluacions.
La nota global de cada trimestre es calcula de la següent manera:
- 70%: Exàmens i proves, tant orals com escrites, sobre els diversos continguts.
Els exàmens o controls s'han de fixar amb suficient antelació i, per norma general, no es
repetiran. Si l'alumne o alumna no pogués assistir a algun, cal presentar un justificant, metge o
familiar.
- 30%: Treball diari, quadern i lectures obligatòries.
10%: Treball diari a classe ia casa. Es penalitzarà no realitzar les tasques que manin, inclosos
els deures diaris, dels quals es durà un especial seguiment.
10%: Quadern de l'assignatura. Es demanarà el quadern quantes vegades s'estimi convenient
en cada avaluació. No presentar-lo o fer-ho de forma inadequada suposarà el suspens de
l'avaluació corresponent.
10%: Lectures obligatòries. Constitueixen un dels aspectes bàsics de l'avaluació, pel que són
imprescindibles per aprovar l'assignatura. Es tindran molt en compte també les lectures
voluntàries, amb les que es podrà pujar fins a mig punt cada trimestre, sempre que la nota
mitjana sigui com a mínim d'un 5.
La no realització d’alguna de les lectures obligatòries establertes suposarà el suspens de
l'avaluació corresponent.
A més, es tindrà en compte l'acumulació de faltes d'ortografia o expressió en controls, treballs,
redaccions, etc., que podrà penalitzar fins amb un punt en la nota dels mateixos.
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6. Procediments i instruments d'avaluació.
L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria serà
contínua, formativa i integradora. En el procés d'avaluació contínua, quan el progrés d'un
alumne no sigui l'adequat, s'establiran mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures, atenent
a la diversitat de capacitats, actituds, ritmes i estils d'aprenentatge, s'adoptaran en qualsevol
moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats, i estaran dirigides a garantir
l'adquisició de les competències clau per continuar el procés educatiu. L'avaluació dels
aprenentatges dels alumnes tindrà un caràcter formatiu i serà un instrument per a la millora tant
dels processos d'ensenyament com dels processos de aprenentatge. Cal buscar, doncs,
instruments avaluatius que serveixin, respectivament, per avaluar inicial, formativa i
sumativamente i tot tipus de continguts. Per dur a terme aquest model d'avaluació contínua, es
va a utilitzar una diversitat d'instruments i procediments de recollida d'informació que es
sistematitzen en el quadre següent:
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Instrument
Observació directa

Utilització
Molt

Moment
Registrat amb
En tot moment, Llibre del professorat on es registra
habitualment.

tota la informació personal de cada
alumne:

nivell

inicial,

el

treball

individual, el treball en equip, el
Proves escrites

Bastant

treball fora de l’aula, l’interès...
Pruebas de carácter objetivo,

Dos al trimestre

exposición de un tema, resolución
Intercanvis

orals Bastant

amb els alumnes i
produccions

de ejercicios, etc.
En l’activitat diària Llibre del professorat on es registra
a classe

tota la informació personal de cada

orals

alumne:

individuals

claredat

adequació

a

articulatòria,
la

comunicativa,

fluïdesa

oportunitat

l'entonació

de

situació
verbal,
i

del

parallenguatge textual, respecte a la
Revisió del treball Molt

manifestació d'opinions.
Llibre del professorat on es registra

Habitualment

diari

tota la informació personal de cada
alumne: si porta al dia la feina, la
presentació, la grafia i l’ortografia, el

Entrevistes

Poc

nivell d’expressió escrita...
Només en el cas Llibre del professorat on es registra
d’alumnes

amb tota la informació personal de cada

problemes,

quan alumne.

es

detecta

possibilitat
Autoevaluació i
Coevaluació

la

d’una

malaltia greu.
Ocasionalment En
moments Llibre del professorat on es registra
puntuals

tota la informació personal de cada
alumne.
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7. Avaluació inicial: Característiques, instruments d'avaluació i conseqüències dels seus
resultats en la matèria.
L'avaluació és un procés ininterromput que s'inicia amb el diagnòstic de la situació, avaluació
inicial, es millora mitjançant l'observació i reflexió cooperativa, avaluació contínua, i es completa
amb l'avaluació final, les conclusions permeten reprendre un procés de retroalimentació i
millora de tot el procés educatiu.
L'avaluació té com a finalitat verificar l'adequació del procés d'ensenyament a les
característiques i necessitat educatives de l'alumnat i realitzar les millores pertinents en
l'actuació docent amb un caràcter continu i formatiu. Per això ha de passar de ser una cosa
intuïtiu i no planificat a una avaluació reflexiva i sistemàtica que permeti prendre decisions per
millorar el procés d'ensenyament aprenentatge i verificar la seva adequació a les necessitats
educatives de l'alumnat.
En aquest sentit, a principi de curs es realitzarà una prova inicial escrita per conèixer el nivell
dels alumnes i que ens serveixi de referència per adequar el procés d'ensenyamentaprenentatge. Les proves d'avaluació inicial parteixen dels objectius i continguts mínims que
l'alumne va haver d'adquirir en finalitzar el curs anterior. Respecte l'estructura disciplinar de la
matèria, determinada pels Blocs de continguts del currículum oficial.
L'observació directa i sistemàtica, la informació es recollirà a la fitxa personal de l'alumne, ha de
registrar el seu nivell inicial, el treball individual, el treball en equip, treball fora de l'aula, interès
que mostra ...
Els intercanvis orals amb els alumnes ens aportarà informació sobre la seva claredat
articulatòria, adequació a la situació comunicativa, fluïdesa verbal, oportunitat de l'entonació i
del parallenguatge textual i el respecte a la manifestació d'opinions.
Així, l'avaluació inicial ens permet partir del nivell de desenvolupament de l'alumne, en els seus
diferents aspectes, per a construir, a partir d'ací, altres aprenentatges que afavorisquen i
milloren aquest nivell de desenvolupament i afectarà el disseny i planificació dels següents
elements:
Continguts: Distingint entre continguts bàsics i complementaris.
Estratègies didàctiques: Les activitats d'aprenentatge que es plantegin tindran caràcter gradual
i es combinarà el treball cooperatiu i l'individual.
Avaluació: Es farà ús també de l'avaluació inicial abans de començar un bloc de continguts per
conèixer la situació de partida. Pretendre que tots els alumnes adquireixin els mateixos nivells
d'aprenentatge sobre la totalitat dels continguts treballats, és impossible, per tant, els criteris
d'avaluació s'han de concretar en activitats o proves de diferent grau de dificultat.
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8. Atenció a la Diversitat.
L'atenció a la diversitat amb els alumnes cal entendre-la com una característica de la pràctica
docent ordinària. Es tracta, per tant, d'entendre l'activitat docent com un procés en el qual cal
oferir respostes diferenciades en funció de la diversitat dels alumnes. En conseqüència,
s'inclouen en aquesta programació determinats aspectes que contemplen, de forma anticipada,
el tractament de la diversitat en la classe i es planifiquen un conjunt d'actuacions sobre els
continguts, les estratègies didàctiques i l'avaluació que redunden en el procés d'ensenyament i
aprenentatge dels alumnes que necessiten mesures educatives de suport.
Continguts:
Es distingeix entre continguts bàsics i complementaris. El contingut bàsic és imprescindible per
a aprenentatges posteriors, contribueix al desenvolupament de capacitats bàsiques
(comprensió verbal, raonament lògic, recerca i selecció d'informació ...) i posseeix una gran
funcionalitat. A més, els mateixos continguts s'estableixen amb un plantejament de dificultat
gradual, de manera que puguin abastar a la diversitat dels alumnes. Estratègies didàctiques:
Per afavorir el tractament de la diversitat s'han de preveure i fomentar múltiples estratègies:
- El professor ha de tenir cura, variar i seleccionar les activitats d'aprenentatge que plantegi en
la seva tasca docent diària de manera que posseeixin aquest caràcter gradual.
- Combinarà el treball grupal i l'individual. Mitjançant el treball grupal es produirà la cooperació
entre iguals en el desenvolupament de l'aprenentatge.
Avaluació:
Com a aspectes essencials de l'avaluació en l'àmbit de l'atenció a la diversitat, cal assenyalar
els següents:
- Es farà ús de l'avaluació inicial abans de començar un bloc de continguts o una unitat
didàctica per conèixer la situació de partida de cada alumne.
- Les activitats d'avaluació formativa i sumativa s'ajustaran als diferents graus de dificultat que
trobin els alumnes en el seu procés d'aprenentatge. Pretendre que tots els alumnes adquireixin
els mateixos nivells d'aprenentatge sobre la totalitat dels continguts treballats és impossible; per
tant, els criteris d'avaluació s'han de concretar en activitats o proves de diferent grau de
dificultat.
Mesures pràctiques per aplicar a 3r d'ESO durant aquest curs:
En principi, es treballaran de forma diversa aquells continguts que l'experiència ens mostra que
presenten un nivell menys homogeni:
- La correcció ortogràfica.
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Es diferenciarà entre exercicis que consolidin els continguts que s'ensenyen, exercicis que
reforcin aquells aspectes no assimilats encara pels alumnes, i exercicis que amplien els
objectius i continguts bàsics que es pretenen aconseguir.
- La comprensió lectora.
Es treballaran lectures de diferents graus de dificultat. Cada lectura anirà acompanyada d'un
seguit d'activitats que permetin assegurar un nivell mínim de comprensió per a tots els alumnes
i un grau de dificultat prou ampli com per atendre la diversitat de l'alumnat.
- Adquisició i ensenyament del lèxic, de l'expressió oral i de l'expressió escrita.
Es partirà de l'ús real dels alumnes, es respectaran usos i diferències individuals i, a través
d'ells, es buscarà assolir un registre més formalitzat i estàndard, adequat als diferents usos
comunicatius.
9. Metodologia.
Principis metodològics.
Els continguts de la matèria al llarg d'aquest segon curs de l'ESO s'han distribuït de manera
progressiva i gradual, però alhora recurrent i simultània. Les activitats pròpies de la matèria
parteixen del text i el bloc Educació literària ha de servir com a instrument per desenvolupar de
manera coherent els altres tres. Per a això, es prenen com a base nocions procedents de la
pragmàtica i la lingüística del text, el que permetrà treballar textos reals de tot tipus per a la
seva comprensió i anàlisi i perquè serveixin de model en les produccions dels mateixos
alumnes. La lectura es converteix en l'instrument base sobre el qual s'assenta la resta dels
aprenentatges. El tractament dels objectius i continguts es basarà en la pràctica constant al
llarg del curs, de manera que els conceptes apresos es consoliden i al mateix temps vagin
guanyant en profunditat i complexitat. El professor serà dinamitzador del procés ensenyamentaprenentatge i l'error serà considerat com un pas intermedi en aquest procés. Es partirà d'allò
que l'alumnat ja coneix. En pretendre integrar la diversitat d'alumnes, cal flexibilitzar la
metodologia, alternar el treball individual amb el grupal i donar entrada a elements (jocs,
aspecte lúdic de la llengua ...) pertanyents a l'àmbit d'interès i al món en què habitualment es
mou amb confiança a l'alumnat. Serà també principi important el transmetre, no només
continguts, sinó també valors que contribueixin a formar persones dignes i solidàries. Amb
aquesta metodologia es pretén potenciar una actitud activa i participativa per part de l'alumne i
també que siguin ells mateixos els que vagin construint el seu propi aprenentatge. En
l'Educació Secundària Obligatòria cal treballar especialment la comprensió i elaboració de
textos orals i escrits, sobretot en els dos primers cursos. A més, s'han assimilar conceptes
abstractes i establir relacions entre continguts. Per això, es necessita una metodologia activa,
motivadora i propera a la realitat dels alumnes, una metodologia amb la qual ells siguin els
protagonistes principals del seu propi aprenentatge i els permeti ser autocrítics amb les seves
idees i conscients dels seus errors. Amb aquesta finalitat es recomanen els treballs en equip,
treballs per projectes, equips col·laboratius, etc., sense oblidar el treball individual. En
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conseqüència, la nostra metodologia es basa en els principis d'intervenció educativa concretats
de la següent manera:a) Se subratlla la necessitat d'estimular el desenvolupament de
capacitats generals i de competències bàsiques i específiques per mitjà del treball de les
matèries.
b) Es dóna prioritat a la comprensió dels continguts que es treballen enfront del seu
aprenentatge mecànic.
c) Es propicien oportunitats per a posar en pràctica els nous coneixements, de manera que
l'alumne puga comprovar l'interés i la utilitat del que s'ha après.
d) Es fomenta la reflexió personal sobre el fet i l'elaboració de conclusions respecte al que s'ha
aprés, de manera que l'alumne puga analitzar el seu progrés respecte als seus coneixements.
Tots aquests principis tenen com a finalitat que els alumnes siguen, gradualment, capaços
d'aprendre de forma autònoma.
Materials i recursos didàctics.
L'ús adequat, responsable i crític de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, s'ha
d'integrar en un ensenyament basat en la funcionalitat dels aprenentatges. Per tant, aquestes
han d'estar presents: com a font de consulta i d'adquisició de nous coneixements, com a via
d'investigació; com a instrument per a la comunicació oral i escrita, com a punt de partida per al
contrast i debat d'opinions i, per descomptat, com a instrument educador i dinamitzador de la
pròpia pràctica docent, per la qual cosa el professorat de Llengua Catalana i Literatura d'utilitzar
en les seves classes els recursos de la biblioteca i els mitjans informàtics i multimèdia al seu
abast.
Aquest ús es basarà en les necessitats pedagògiques del grup-classe i la disponibilitat en el
centre, per les explicacions o il·lustracions, de manera que els alumnes prendran contacte i
s'acostumaran al seu ús a l'aula. En aquest sentit, la incorporació del centre al programa de
Pissarres Digitals suposa, sens dubte, un increment en la realització d'activitats d'aquest tipus.
A més, tindran ocasió de fer-les servir en diverses ocasions per aprendre a manejar-i, sobretot,
aprofundir en la seva ocupació, atès que ja les coneixen de l'Educació Primària. Podran buscar
informació a Internet, compondre els seus propis exercicis i tasques, utilitzar fotocòpies,
ordinador, reproductors d'àudio o vídeo, etc., especialment per a l'exposició oral.
Es duran a terme activitats TIC que la professora vagi preparant amb materials propis. Es farà
especial èmfasi en el maneig del diccionari. Es realitzaran amb freqüència tasques
d'autocorrecció com a mitjà de coneixement en el procés personal d'aprenentatge. S'alternarà
el treball personal, el treball dirigit i el treball en grup, com estratègies d'aula, per desenvolupar i
refermar la responsabilitat de l'alumnat en la realització de les seves tasques quotidianes.
Utilitzarem tota mena de materials i recursos didàctics (llibres, diccionaris, ordinadors, vídeos)
recolzant-nos en el llibre de Curs de Llengua Catalana Nivell B de l’Editorial Castellnou, així
com alguns recursos de reforç, en el cas que fos necessari per als alumnes que presentin
mancances o necessitat d'aplicació significatives en aquest camp. Pel que fa a la dinàmica de
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treball a classe i normes de conducta, ens regirem pel que disposa el Pla de Convivència del
Centre, que consta en el document corresponent. A més dels textos de cada unitat, que
apareixen en el manual, treballarem una o dues lectures per trimestre, els títols es comunicaran
als alumnes a principi de curs.
10. Pla de competència lingüística: Pla de lectura específic i Projecte lingüístic.
L'animació a la lectura i el desenvolupament de l'expressió i comprensió oral i escrita són
intrínsecs a la matèria de Llengua Catalana. La metodologia que fem servir potència per si
mateixa aquestes qüestions, pel que remetem per aquest aspecte a l'apartat de Metodologia.
En qualsevol cas, la lectura individual i en veu alta i la comprensió i expressió són abordades
àmpliament en aquest curs. Així, farem lectures individuals i en veu alta totes les setmanes,
amb les consegüents tasques de comprensió que hauran de llegir i comentar als seus
companys. També hauran de comentar oralment i per escrit moltes de les tasques proposades,
així com en els treballs i comentaris més extensos que es requeriran.
Pel que fa a l'animació a la lectura, a més de tots els textos treballats a classe, es faran com a
mínim tres lectures obligatòries d'acord amb el nivell dels alumnes, amb la intenció entretenir i
sensibilitzar amb problemes socials i introduir en els subgèneres literaris i que hauran
demostrar haver llegit. A més, es proposaran una sèrie de lectures de caràcter voluntari.
- 1a Avaluació: Una haiku per a l’Alícia, Francesc Miralles
- 2a Avaluació: Poemari seleccionat de Desideri Lombarte i Memòries d’una desmemoriada
mula vella, del mateix autor
- 3a Avaluació: Còmic Bernat Corremón al Matarranya.
També comptem amb les activitats organitzades des del grup de treball de la biblioteca:
Concursos literaris en dates determinades (Concurs de relats de terror, de microrelats...).
11. Tractament dels elements transversals.
Aquest document mostra integrats els ensenyaments transversals en els objectius, en els
diferents blocs de contingut i en els criteris d'avaluació. Per la pròpia naturalesa de la
matèria, durant el 3r curs de l'ESO es treballarà la comprensió lectora, l'expressió oral i
escrita i la comunicació audiovisual, fomentant el desenvolupament d'actituds com:
• Sensibilitat cap a la qualitat dels textos propis i aliens com a mitjà per assegurar una
comunicació fluïda i clara.
• Valoració de la llengua com a producte i procés sociocultural i com a vehicle de transmissió i creació cultural. Es realitzaran comentaris a propòsit de qualsevol notícia, anunci,
etc., que desperti l'atenció dels alumnes i es relacionaran alguns dels textos que es
treballen a l'aula amb competències clau i educació en valors: educació mediambiental,
educació per a la pau, educació per a la convivència, etc., segons indiquen els
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suggeriments dels llibres de text, ja que ens ofereixen situacions que reflecteixen actituds,
valors i maneres de pensar.
• Respecte per les normes bàsiques de la llengua.
• Utilització de la llengua per prendre consciència dels coneixements, les idees i els
sentiments propis i per regular la pròpia conducta.
• Valoració crítica dels missatges que transmeten els mitjans de comunicació social i la
publicitat, mostrant especial sensibilitat cap a les que suposen una discriminació so¬cial,
sexual, racial, etc. Es detectaran i rebutjaran els usos lingüístics que suposen algun tipus
de discriminació.
• Valoració crítica dels prejudicis sexistes i recuperació i integració del patrimoni lit-ri de les
dones.
• Ús de les Tecnologies de la Informació per a l'exposició i la Comunicació, l'emprenedoria i
l'educació cívica i constitucional, mitjançant la producció, manipulació de textos i
trata¬miento de la informació. • Interès per l'ús de les biblioteques i respecte per les normes
que regeixen la seva utilització. • Desenvolupament de gustos personals en l'elecció de
lectures.
• Estimulació del gust per la lectura de textos literaris de diferents èpoques i autors. •
Actitud de recerca de lleres comunicatius creatius i personals. • Sensibilitat estètica davant
les produccions literàries pròpies i alienes, i valorar els ele-ments creatius i innovadors de
les mateixes.
• Interès per conèixer i gaudir d'obres literàries, especialment d'autors aragonesos. •
Desenvolupament de l'autonomia lectora i valoració de la literatura com a font de plaer i de
coneixement del món.
• Participació activa en situacions de comunicació pròpies de l'àmbit acadèmic,
especialment en la petició d'aclariments davant d'una instrucció, en propostes sobre la
manera d'organitzar les tasques, en la descripció de seqüències senzilles d'activitats
realitzades, en l'intercanvi d'opinions i en la exposició de conclusions.
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12. Activitats complementàries i extraescolars.
Hem previst la realització de les següents activitats complementàries i extraescolars:
- Assistència a activitats literàries que es realitzin principalment a la localitat en català: recitals
de poesia, presentació de llibres, teatre..
- Participació en concursos literaris.
- Xerrades amb autors a l’aula.
- Visita a un mitjà de comunicació audiovisuals: a la TV a Morella o a Ràdio Matarranya a
Calaceit.
- Visita a la biblioteca local.
- Organització d’exposicions al Centre.
-Participació en el projecte Jesús Moncada
-Participació en el projecte: Info-Insti, l’Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña.
13. Mecanismes de revisió, avaluació i modificació de les Programacions Didàctiques en
relació amb els resultats acadèmics i processos de millora.
Atès que el curs escolar és dinàmic, algun alumne es pot donar de baixa, altres d'alta, poden
sorgir diversos contratemps, dificultats o imprevistos i amb la finalitat d'aconseguir la màxima
precisió i efectivitat en aquest tercer nivell, considerem la possibilitat de valoració i revisió de la
mateixa. Si es considera que cal fer canvis en la Programació del curs, s'han d'acordar i es
faran constar de la manera oportuna. Per aquest motiu, es faran almenys dues sessions en les
reunions de departament en diferents moments del curs, per veure si aquest punt cal.
Aquesta programació estarà disponible per a tots els alumnes, pares i professors que la
sol·licitin al Departament de Llengua Catalana i Literatura, havent una altra còpia dipositada en
Direcció d'Estudis.
Al principi del curs (i en realitat cada vegada que calgui) comentarem al grup-classe els
continguts i continguts mínims, els instruments i criteris d'avaluació amb la seva distribució
temporal, els criteris de qualificació, les activitats previstes, etc. Així mateix, s'ha informat per
escrit d'aquestes línies bàsiques als pares dels alumnes a principi de curs.
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14. Activitats d'orientació i suport encaminades a la superació de la matèria no superada
del curs anterior i de les proves extraordinàries.
Activitats d'orientació i suport encaminades a la superació de la matèria no superada del curs
anterior.
Els alumnes que, cursant actualment 3r ESO, tinguin pendent la matèria de Llengua catalana i
literatura corresponent a primer o segon de l'ESO, hauran de treballar els continguts d'aquest
curs a través del treball realitzat en el present, 2016-2017. Per tant, serà el professor
encarregat d'impartir a l'alumne la matèria actualment qui avaluarà el seu grau d'adquisició dels
objectius per al primer curs. Segons això, en cas d'aprovar les dues primeres avaluacions del
present curs, la matèria del curs anterior queda automàticament superada. En cas contrari,
l'alumne s'ha de presentar al corresponent examen de recuperació de pendents que tindrà lloc
entre els mesos de març i abril del present curs. El professor indicarà individualment quins
alumnes considera que han obtingut ja aquests objectius i qui, en cas contrari, haurà de
presentar a l'examen corresponent, en què hi haurà de treure una nota no inferior a cinc punts
per superar l'assignatura. La prova s'efectuarà d'acord amb els continguts mínims del programa
de Llengua catalana i literatura de segon curs per a 2015- 2016.
Activitats d'orientació i suport encaminades a la superació de les proves extraordinàries.
Si l'alumne suspèn l'avaluació per no complir els requisits imprescindibles com els treballs,
exercicis, etc. que li han estat encomanats al llarg del trimestre, haurà de rectificar la seva
actitud davant l'esforç diari i el professor podrà demandar-algun treball extra per recuperar les
activitats no realitzades.
Si l'alumne suspèn l'avaluació per no llegir l'obra que correspon a trimestre aquest trimestre,
haurà de passar un examen (o una obra) que demostri que s'ha posat al dia en les lectures. Es
deixa a criteri del professor la data d'aquesta prova, bé a la següent avaluació, bé al juny.
Si l'alumne suspèn l'avaluació per no aconseguir els nivells de contingut mínims, s'haurà
d'examinar novament d'ells.
Si l'alumne suspèn l'avaluació a causa de l'ortografia i l'expressió, n'hi haurà prou que demostri
la seva millora en les proves següents, siguin del tipus que siguin, per recuperar la seva nota
d'aprovat.
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86

Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

ÍNDEX
1. Introducció
2. Objectius per a la matèria de llengua catalana en el 1r curs de l’Educació Secundària
Obligatòria
3. Organització i seqüenciació dels Continguts, Criteris d’Avaluació i la seua Contribució
a les Competències Clau
4. Continguts i Criteris d’avaluació mínims
5. Criteris de qualificació
6. Procediments i instruments d’avaluació
7. Avaluació Incial: Característiques, instruments d’avaluación i conseqüències dels
seus resultats en la matèria
8. Atenció a la diversitat
9. Metodología
10. Pla de competència lingüística: Pla de lectura específic i Projecte lingüístic
11. Tractament dels elements transversals
12. Activitats complementàries i extraescolars
13. Mecanismes de revisió, avaluació i modificació de les Programacions Didàctiques en
relació als resultats acadèmics i processos de millora.
14. Activitats d’orientación i recolzament dirigides a la superació de la matèria no
superada el curs anterior i de les proves extraordinàries.

87

Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

1) Introducció

La següent programació es realitza seguint les bases que planteja el currículum de la matèria
de Llengua Catalana dintre de l’apartat de les Llengües pròpies d’Aragó per a l’Educació
Secundària Obligatòria. S’ajusta a l’Ordre de 26 de maig de 2016 del Departament d’Educació,
Cultura i Esport del Govern d’Aragó, per la qual s’aprova el currículum de l’Educació
Secundària Obligatòria i s’autoritza la seua aplicació als centres docents de la Comunitat
Autònoma d’Aragó.

L’assignatura s’imparteix en la franja horària de les matèries específiques i de lliure configuració
autòmica en l’optativa de Llengües Pròpies d’Aragó / Llengua catalana, amb una dotació de 2
sessions setmanals. El grup està format pels alumnes 4r A i 4r B d’ESO que han escollit
l’optativa.
Respecte als materials, se seguirà el llibre de text: Curs de llengua catalana. Nivell B, de
l’editorial Castellnou. Es complementarà a més d’altres recursos com ara fitxes, textos
impressos (llibres de lectura, diccionaris i enciclopèdies, revistes, diaris…), recursos digitals
(internet, power-point, pissarra digital, llibres digitals, etc)…
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3. Objectius del curs de 4r d’ESO
1.

Llegir expressivament textos de diversa tipologia amb veu i entonació adequades.

2.

Entendre les idees essencials de textos escrits de diferent tipus.

3.

Distingir els principals tipus de textos per la seva finalitat i marques textuals, identificant-ne les
característiques i els elements bàsics que els defineixen.

4.

Distingir els principals tipus de textos per la seva finalitat i marques textuals, identificant-ne les
característiques i els elements bàsics que els defineixen.

5.

Produir textos escrits de diferent tipologia.

6.

Produir textos escrits, amb preparació prèvia, dels tipus següents: la novel·la, la
correspondència, la narració i el teatre.

7.

Aplicar als escrits personals les convencions de presentació adients, el suport informàtic, les
normes ortogràfiques, lèxiques i gramaticals apreses, de manera que aquests tinguin una
correcció acceptable i apropiada a l’edat.

8.

Fer ús del vocabulari temàtic específic: la família i l’univers.

9.

Participar en les manifestacions orals que es produeixen en l’entorn escolar d’acord amb les
convencions socials d’aquesta mena de manifestacions: demanar la paraula, respectar els altres
quan en tinguin ús, centrar-se en el tema, expressar la opinió personal raonadament i
modificar-la quan escaigui.

10. Fer una lectura expressiva i comprensiva de textos en prosa i en vers apropiats a l’edat.
11. Identificar el text com una unitat bàsica de la comunicació i els seus elements textuals: parts
d’un text.
12. Analitzar textos literaris escrits: la llegenda, el conte i la poesia.
13. Produir missatges orals espontàniament o amb preparació prèvia, mantenint un ordre, una
coherència i una claredat acceptables en l’expressió lingüística i en el registre emprat.
14. Produir textos literaris amb una estructura interna diferenciada, amb coherència i segons les
normes convencionals: marges, espais, cal·ligrafia i ortografia.
15. Reconèixer les regles ortogràfiques per millorar la correcció dels propis escrits.
16. Reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de la llengua en el pla fonològic.
17. Reconèixer les diferències morfològiques de les diverses categories gramaticals.
18. Reconèixer el valor semàntic de les paraules: sinonímia, antonímia, homonímia i polisèmia.
19. Descriure els aspectes bàsics de la variació lingüística.
20. Fer una lectura expressiva i comprensiva de textos en prosa apropiats a l’edat.
21. Analitzar textos escrits de diversa tipologia: la descripció, la definició, l'explicació,
l'argumentació, la instrucció i la predicció.
22. Emprar correctament textos de diferent grau de formalitat per a fomentar, a través d’ells,
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relacions humanes.

23. Descriure els mecanismes de formació de paraules: la derivació.
24. Conèixer les varietats socials de la llengua.
25. Descriure l'origen i l'evolució de la llengua catalana.

3. Organització i seqüènciació dels Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució
a les competències clau.
3.1. Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució a les competències clau.
Els criteris d’avaluació constitueixen els referents per a la comprobació del grau d’adquisició de
les competències clau i l’assoliment dels objectius de l’etapa en les avaluacions contínua i final.
Seguidament reproduïm el quadre del currículum de 4r d’ESO per a llengua catalana amb els
continguts, criteris d’avaluació i contribució a les competències clau en els 4 blocs
d’aprenentatge:
Bloc 1- Comunicació oral: escoltar i parlar.
Bloc 2- Comunicació escrita: llegir i escriure.
Bloc 3- Coneixement de la llengua.
Bloc 4- Educació literària.
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3.2. Organització i seqüenciació de Continguts, Criteris d’avaluació i la seua contribució a les competències clau.
1r Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 1a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: Repàs i aprofundiment en: l’Alfabet.
Sons i grafies. La síl·laba. El sistema vocàlic.
L’accentuació. L’accentuació e/o obertes i
tancades. Els diftongs i hiats. La dièresi. Els
articles. L’apòstrof. Els numerals.

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: Lèxic específic. Variacions lèxiques i
morfològiques dintre del català.

- Aplicar els recursos necessaris per realitzar un text
instructiu.

Gramàtica: El gènere del substantiu i l’adjectiu,
repàs i aprofundiment.

- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.

Comunicació: El debat i el text argumentatiu. La
carta informal / la carta formal. La notícia. El
resum. La distribució geogràfica de la llengua
catalana

- Conèixer l’estructura del text narratiu i la novel·la.

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.
Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

- Conèixer l’estructura del text argumentatiu i saberla aplicar.

Literatura: textos literaris, llenguatge literari i
recursos retòrics. Identificar el narrador. Novel·la
juvenil. La cançó
OBSERVACIONS:
Lectura i comentari de: Un haiku per a l’Alícia, de Francesc Miralles.
Participació en el projecte “Com es diu això?” de la Direcció General de Política Lingüística del Departament
Cançoner de música pop juvenil elaborat pels alumnes
Activitat complementària escriptors a l’aula: Francesc Miralles amb el llibre de lectura obligatòria: Un haiku per a l’Alícia.
Activitat complementària escriptors a l’aula: Toni Marín: 108 raons per no llegir un llibre.
Projecte: Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Visionat capítol de la série: Merlí
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre la interculturalitat: Vacuna contra els rumors
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2n Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 2a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: els determinants, s sorda i sonora. Les
grafies j/g, tj/tg, x/ix, tx/ig. La grafia l·l. Els pronoms
febles I.

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: Mots primitius i derivats, prefixos i sufixos.
Lèxic específic alimentació i altres. Vocabulari propi
de la cultura tradicional del Matarranya

- Utilitzar correctament el vocabulari treballat.

Gramàtica: Determinants. Els verbs 1ª conjugació.
El nombre del substantiu i l’adjectiu. La puntuació.
Comunicació: La invitació. El correu electrònic.
Història de la llengua catalana a l’Aragó. Els dos
estàndards del català: distribució geogràfica,
diferències dialectals i variacions dintre del català
d’Aragó. Correcció de textos.
Literatura: La poesia. Novel·la clàssica d’autors
aragonesos

- Aplicar els recursos necessaris per realitzar un
diàleg.
- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.
- Conèixer l’estructura de les poesies i saber-la
aplicar.

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.
Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

- Identificar els dos models estàndar de la llengua
catalana, especialment el nordoccidental propi de
les comarques catalanoparlants d’Aragó.

OBSERVACIONS:
Activitat complementària escriptors a l’aula: familiar de Desideri Lombarte
Projecte de col·laboració amb la comarca del Matarranya de memòria oral sobre oficis tradicionals.
Projecte: Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre la salud: Alimentació saludable. Poesies sobre aliments i Taller de vitamines
Lectura obligatòria: Poemari seleccionat de Desideri Lombarte i Memòries d’una desmemoriada mula vella del mateix autor.
Activitat complementària: Exposició d’oficis tradicionals del Matarranya.
Activitat complementària: Intercanvis d’amistat mitjançant internet amb els alumnes de l’IES Ramon J. Sender de Fraga.
Activitat extraescolar: Viatge d’Estudis a l’Alguer (Sardenya)
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3r Trimestre
CONTINGUTS

SEQÜENCIACIÓ: 3a Avaluació. Durada aproximada: 25 sessions
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES CLAU

Ortografia: Pronoms febles II. Les grafies MMPT/MPC –N. La grafia H. Les grafies r/rr.

- Reconèixer i aplicar correctament segons el nivell
de l’alumnat els continguts d’ortografia i gramàtica
treballats.

Lèxic: La polisèmia. Sinònims I antònims. Lèxic
específic esports, oficis tradicionals i altres.
Gramàtica i sintaxi: Verbs de la 2a i 3a
conjugació i verbs irregulars. Oracions coordinades
i subordinades. Pronoms relatius.
Comunicació: L’entrevista. El diàleg. L’itinerari.
L’inventari
i
catalogació.
La
situació
sociolingüística i jurídica del català a l’Aragó.
Literatura: El còmic. La novel·la: autors destacats
de la literatura catalana i especialment de la
d’autors aragonesos en català.

Utilitzar la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge, com a forma de
comunicar les experiències i els coneixements
propis, i com a forma de regular la conducta.

- Utilitzar correctament el vocabulari treballat.
- Aplicar els recursos necessaris per realitzar un text
instructiu d’un itinerari.
- Identificar diferents tipus de textos i recursos
literaris.
- Conèixer l’estructura per a la redacció d’un còmic
saber-la aplicar.

Entendre la importància de la bona presentació de
textos escrits en relació a les normes gramaticals i
ortogràfiques.
Aproximació al patrimoni literari i als temes
recurrents de la literatura (expressió de les
preocupacions humanes) mitjançant la lectura,
interpretació i valoració d’obres literàries.

-Identificar els tipus de catalogació i les principals
regles de l’arxivística.
-Saber fer una presentació sobre la història de la
llengua catalana a l’Aragó i les seues
característiques
literàries,
sociolingüístiques,
lingüístiques i jurídiques.

OBSERVACIONS:
Projecte Info Insti-Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña
Activitat complementària de l’eix transversal temàtic trimestral de l’IES sobre el medi ambient: Fem un itinerari.
Lectura obligatòria del còmic: Bernat rodamón al Matarranya.
Lectura de diversos textos de Jesús Moncada.
Activitat complementària escriptors a l’aula: Familiar de Jesús Moncada.
Activitat complementària: Intercanvis d’amistat mitjançant internet amb els alumnes de l’IES Ramon J. Sender de Fraga.
Activitat extraescolar: Visita a l’Arxiu Històric Municipal de Fondespatla
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4. Continguts i criteris d'avaluació mínims.
Apareixen ressaltats en l'apartat anterior (3. Continguts, Criteris d'avaluació i la seva contribució
a les competències clau) de la present programació.
5. Criteris de qualificació.
La nota final del curs resultarà de la mitjana de la nota obtinguda en cadascuna de les tres
avaluacions.
La nota global de cada trimestre es calcula de la següent manera:
- 70%: Exàmens i proves, tant orals com escrites, sobre els diversos continguts.
Els exàmens o controls s'han de fixar amb suficient antelació i, per norma general, no es
repetiran. Si l'alumne o alumna no pogués assistir a algun, cal presentar un justificant, metge o
familiar.
- 30%: Treball diari, quadern i lectures obligatòries.
10%: Treball diari a classe ia casa. Es penalitzarà no realitzar les tasques que manin, inclosos
els deures diaris, dels quals es durà un especial seguiment.
10%: Quadern de l'assignatura. Es demanarà el quadern quantes vegades s'estimi convenient
en cada avaluació. No presentar-lo o fer-ho de forma inadequada suposarà el suspens de
l'avaluació corresponent.
10%: Lectures obligatòries. Constitueixen un dels aspectes bàsics de l'avaluació, pel que són
imprescindibles per aprovar l'assignatura. Es tindran molt en compte també les lectures
voluntàries, amb les que es podrà pujar fins a mig punt cada trimestre, sempre que la nota
mitjana sigui com a mínim d'un 5.
La no realització d’alguna de les lectures obligatòries establertes suposarà el suspens de
l'avaluació corresponent.
A més, es tindrà en compte l'acumulació de faltes d'ortografia o expressió en controls, treballs,
redaccions, etc., que podrà penalitzar fins amb un punt en la nota dels mateixos.
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6. Procediments i instruments d'avaluació.
L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria serà
contínua, formativa i integradora. En el procés d'avaluació contínua, quan el progrés d'un
alumne no sigui l'adequat, s'establiran mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures, atenent
a la diversitat de capacitats, actituds, ritmes i estils d'aprenentatge, s'adoptaran en qualsevol
moment del curs, tan aviat com es detectin les dificultats, i estaran dirigides a garantir
l'adquisició de les competències clau per continuar el procés educatiu. L'avaluació dels
aprenentatges dels alumnes tindrà un caràcter formatiu i serà un instrument per a la millora tant
dels processos d'ensenyament com dels processos de aprenentatge. Cal buscar, doncs,
instruments avaluatius que serveixin, respectivament, per avaluar inicial, formativa i
sumativamente i tot tipus de continguts. Per dur a terme aquest model d'avaluació contínua, es
va a utilitzar una diversitat d'instruments i procediments de recollida d'informació que es
sistematitzen en el quadre següent:
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Instrument
Observació directa

Utilització
Molt

Moment
Registrat amb
En tot moment, Llibre del professorat on es registra
habitualment.

tota la informació personal de cada
alumne:

nivell

inicial,

el

treball

individual, el treball en equip, el
Proves escrites

Bastant

treball fora de l’aula, l’interès...
Pruebas de carácter objetivo,

Dos al trimestre

exposición de un tema, resolución
Intercanvis

orals Bastant

amb els alumnes i
produccions

de ejercicios, etc.
En l’activitat diària Llibre del professorat on es registra
a classe

tota la informació personal de cada

orals

alumne:

individuals

claredat

adequació

a

articulatòria,
la

comunicativa,

fluïdesa

oportunitat

l'entonació

de

situació
verbal,
i

del

parallenguatge textual, respecte a la
Revisió del treball Molt

manifestació d'opinions.
Llibre del professorat on es registra

Habitualment

diari

tota la informació personal de cada
alumne: si porta al dia la feina, la
presentació, la grafia i l’ortografia, el

Entrevistes

Poc

nivell d’expressió escrita...
Només en el cas Llibre del professorat on es registra
d’alumnes

amb tota la informació personal de cada

problemes,

quan alumne.

es

detecta

possibilitat
Autoevaluació i
Coevaluació

la

d’una

malaltia greu.
Ocasionalment En
moments Llibre del professorat on es registra
puntuals

tota la informació personal de cada
alumne.
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7. Avaluació inicial: Característiques, instruments d'avaluació i conseqüències dels seus
resultats en la matèria.
L'avaluació és un procés ininterromput que s'inicia amb el diagnòstic de la situació, avaluació
inicial, es millora mitjançant l'observació i reflexió cooperativa, avaluació contínua, i es completa
amb l'avaluació final, les conclusions permeten reprendre un procés de retroalimentació i
millora de tot el procés educatiu.
L'avaluació té com a finalitat verificar l'adequació del procés d'ensenyament a les
característiques i necessitat educatives de l'alumnat i realitzar les millores pertinents en
l'actuació docent amb un caràcter continu i formatiu. Per això ha de passar de ser una cosa
intuïtiu i no planificat a una avaluació reflexiva i sistemàtica que permeti prendre decisions per
millorar el procés d'ensenyament aprenentatge i verificar la seva adequació a les necessitats
educatives de l'alumnat.
En aquest sentit, a principi de curs es realitzarà una prova inicial escrita per conèixer el nivell
dels alumnes i que ens serveixi de referència per adequar el procés d'ensenyamentaprenentatge. Les proves d'avaluació inicial parteixen dels objectius i continguts mínims que
l'alumne va haver d'adquirir en finalitzar el curs anterior. Respecte l'estructura disciplinar de la
matèria, determinada pels Blocs de continguts del currículum oficial.
L'observació directa i sistemàtica, la informació es recollirà a la fitxa personal de l'alumne, ha de
registrar el seu nivell inicial, el treball individual, el treball en equip, treball fora de l'aula, interès
que mostra ...
Els intercanvis orals amb els alumnes ens aportarà informació sobre la seva claredat
articulatòria, adequació a la situació comunicativa, fluïdesa verbal, oportunitat de l'entonació i
del parallenguatge textual i el respecte a la manifestació d'opinions.
Així, l'avaluació inicial ens permet partir del nivell de desenvolupament de l'alumne, en els seus
diferents aspectes, per a construir, a partir d'ací, altres aprenentatges que afavorisquen i
milloren aquest nivell de desenvolupament i afectarà el disseny i planificació dels següents
elements:
Continguts: Distingint entre continguts bàsics i complementaris.
Estratègies didàctiques: Les activitats d'aprenentatge que es plantegin tindran caràcter gradual
i es combinarà el treball cooperatiu i l'individual.
Avaluació: Es farà ús també de l'avaluació inicial abans de començar un bloc de continguts per
conèixer la situació de partida. Pretendre que tots els alumnes adquireixin els mateixos nivells
d'aprenentatge sobre la totalitat dels continguts treballats, és impossible, per tant, els criteris
d'avaluació s'han de concretar en activitats o proves de diferent grau de dificultat.
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8. Atenció a la Diversitat.
L'atenció a la diversitat amb els alumnes cal entendre-la com una característica de la pràctica
docent ordinària. Es tracta, per tant, d'entendre l'activitat docent com un procés en el qual cal
oferir respostes diferenciades en funció de la diversitat dels alumnes. En conseqüència,
s'inclouen en aquesta programació determinats aspectes que contemplen, de forma anticipada,
el tractament de la diversitat en la classe i es planifiquen un conjunt d'actuacions sobre els
continguts, les estratègies didàctiques i l'avaluació que redunden en el procés d'ensenyament i
aprenentatge dels alumnes que necessiten mesures educatives de suport.
Continguts:
Es distingeix entre continguts bàsics i complementaris. El contingut bàsic és imprescindible per
a aprenentatges posteriors, contribueix al desenvolupament de capacitats bàsiques
(comprensió verbal, raonament lògic, recerca i selecció d'informació ...) i posseeix una gran
funcionalitat. A més, els mateixos continguts s'estableixen amb un plantejament de dificultat
gradual, de manera que puguin abastar a la diversitat dels alumnes. Estratègies didàctiques:
Per afavorir el tractament de la diversitat s'han de preveure i fomentar múltiples estratègies:
- El professor ha de tenir cura, variar i seleccionar les activitats d'aprenentatge que plantegi en
la seva tasca docent diària de manera que posseeixin aquest caràcter gradual.
- Combinarà el treball grupal i l'individual. Mitjançant el treball grupal es produirà la cooperació
entre iguals en el desenvolupament de l'aprenentatge.
Avaluació:
Com a aspectes essencials de l'avaluació en l'àmbit de l'atenció a la diversitat, cal assenyalar
els següents:
- Es farà ús de l'avaluació inicial abans de començar un bloc de continguts o una unitat
didàctica per conèixer la situació de partida de cada alumne.
- Les activitats d'avaluació formativa i sumativa s'ajustaran als diferents graus de dificultat que
trobin els alumnes en el seu procés d'aprenentatge. Pretendre que tots els alumnes adquireixin
els mateixos nivells d'aprenentatge sobre la totalitat dels continguts treballats és impossible; per
tant, els criteris d'avaluació s'han de concretar en activitats o proves de diferent grau de
dificultat.
Mesures pràctiques per aplicar a 3r d'ESO durant aquest curs:
En principi, es treballaran de forma diversa aquells continguts que l'experiència ens mostra que
presenten un nivell menys homogeni:
- La correcció ortogràfica.
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Es diferenciarà entre exercicis que consolidin els continguts que s'ensenyen, exercicis que
reforcin aquells aspectes no assimilats encara pels alumnes, i exercicis que amplien els
objectius i continguts bàsics que es pretenen aconseguir.
- La comprensió lectora.
Es treballaran lectures de diferents graus de dificultat. Cada lectura anirà acompanyada d'un
seguit d'activitats que permetin assegurar un nivell mínim de comprensió per a tots els alumnes
i un grau de dificultat prou ampli com per atendre la diversitat de l'alumnat.
- Adquisició i ensenyament del lèxic, de l'expressió oral i de l'expressió escrita.
Es partirà de l'ús real dels alumnes, es respectaran usos i diferències individuals i, a través
d'ells, es buscarà assolir un registre més formalitzat i estàndard, adequat als diferents usos
comunicatius.
9. Metodologia.
Principis metodològics.
Els continguts de la matèria al llarg d'aquest segon curs de l'ESO s'han distribuït de manera
progressiva i gradual, però alhora recurrent i simultània. Les activitats pròpies de la matèria
parteixen del text i el bloc Educació literària ha de servir com a instrument per desenvolupar de
manera coherent els altres tres. Per a això, es prenen com a base nocions procedents de la
pragmàtica i la lingüística del text, el que permetrà treballar textos reals de tot tipus per a la
seva comprensió i anàlisi i perquè serveixin de model en les produccions dels mateixos
alumnes. La lectura es converteix en l'instrument base sobre el qual s'assenta la resta dels
aprenentatges. El tractament dels objectius i continguts es basarà en la pràctica constant al
llarg del curs, de manera que els conceptes apresos es consoliden i al mateix temps vagin
guanyant en profunditat i complexitat. El professor serà dinamitzador del procés ensenyamentaprenentatge i l'error serà considerat com un pas intermedi en aquest procés. Es partirà d'allò
que l'alumnat ja coneix. En pretendre integrar la diversitat d'alumnes, cal flexibilitzar la
metodologia, alternar el treball individual amb el grupal i donar entrada a elements (jocs,
aspecte lúdic de la llengua ...) pertanyents a l'àmbit d'interès i al món en què habitualment es
mou amb confiança a l'alumnat. Serà també principi important el transmetre, no només
continguts, sinó també valors que contribueixin a formar persones dignes i solidàries. Amb
aquesta metodologia es pretén potenciar una actitud activa i participativa per part de l'alumne i
també que siguin ells mateixos els que vagin construint el seu propi aprenentatge. En
l'Educació Secundària Obligatòria cal treballar especialment la comprensió i elaboració de
textos orals i escrits, sobretot en els dos primers cursos. A més, s'han assimilar conceptes
abstractes i establir relacions entre continguts. Per això, es necessita una metodologia activa,
motivadora i propera a la realitat dels alumnes, una metodologia amb la qual ells siguin els
protagonistes principals del seu propi aprenentatge i els permeti ser autocrítics amb les seves
idees i conscients dels seus errors. Amb aquesta finalitat es recomanen els treballs en equip,
treballs per projectes, equips col·laboratius, etc., sense oblidar el treball individual. En
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conseqüència, la nostra metodologia es basa en els principis d'intervenció educativa concretats
de la següent manera:a) Se subratlla la necessitat d'estimular el desenvolupament de
capacitats generals i de competències bàsiques i específiques per mitjà del treball de les
matèries.
b) Es dóna prioritat a la comprensió dels continguts que es treballen enfront del seu
aprenentatge mecànic.
c) Es propicien oportunitats per a posar en pràctica els nous coneixements, de manera que
l'alumne puga comprovar l'interés i la utilitat del que s'ha après.
d) Es fomenta la reflexió personal sobre el fet i l'elaboració de conclusions respecte al que s'ha
aprés, de manera que l'alumne puga analitzar el seu progrés respecte als seus coneixements.
Tots aquests principis tenen com a finalitat que els alumnes siguen, gradualment, capaços
d'aprendre de forma autònoma.
Materials i recursos didàctics.
L'ús adequat, responsable i crític de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, s'ha
d'integrar en un ensenyament basat en la funcionalitat dels aprenentatges. Per tant, aquestes
han d'estar presents: com a font de consulta i d'adquisició de nous coneixements, com a via
d'investigació; com a instrument per a la comunicació oral i escrita, com a punt de partida per al
contrast i debat d'opinions i, per descomptat, com a instrument educador i dinamitzador de la
pròpia pràctica docent, per la qual cosa el professorat de Llengua Catalana i Literatura d'utilitzar
en les seves classes els recursos de la biblioteca i els mitjans informàtics i multimèdia al seu
abast.
Aquest ús es basarà en les necessitats pedagògiques del grup-classe i la disponibilitat en el
centre, per les explicacions o il·lustracions, de manera que els alumnes prendran contacte i
s'acostumaran al seu ús a l'aula. En aquest sentit, la incorporació del centre al programa de
Pissarres Digitals suposa, sens dubte, un increment en la realització d'activitats d'aquest tipus.
A més, tindran ocasió de fer-les servir en diverses ocasions per aprendre a manejar-i, sobretot,
aprofundir en la seva ocupació, atès que ja les coneixen de l'Educació Primària. Podran buscar
informació a Internet, compondre els seus propis exercicis i tasques, utilitzar fotocòpies,
ordinador, reproductors d'àudio o vídeo, etc., especialment per a l'exposició oral.
Es duran a terme activitats TIC que la professora vagi preparant amb materials propis. Es farà
especial èmfasi en el maneig del diccionari. Es realitzaran amb freqüència tasques
d'autocorrecció com a mitjà de coneixement en el procés personal d'aprenentatge. S'alternarà
el treball personal, el treball dirigit i el treball en grup, com estratègies d'aula, per desenvolupar i
refermar la responsabilitat de l'alumnat en la realització de les seves tasques quotidianes.
Utilitzarem tota mena de materials i recursos didàctics (llibres, diccionaris, ordinadors, vídeos)
recolzant-nos en el llibre de Curs de Llengua Catalana Nivell B de l’Editorial Castellnou, així
com alguns recursos de reforç, en el cas que fos necessari per als alumnes que presentin
mancances o necessitat d'aplicació significatives en aquest camp. Pel que fa a la dinàmica de
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treball a classe i normes de conducta, ens regirem pel que disposa el Pla de Convivència del
Centre, que consta en el document corresponent. A més dels textos de cada unitat, que
apareixen en el manual, treballarem una o dues lectures per trimestre, els títols es comunicaran
als alumnes a principi de curs.
10. Pla de competència lingüística: Pla de lectura específic i Projecte lingüístic.
L'animació a la lectura i el desenvolupament de l'expressió i comprensió oral i escrita són
intrínsecs a la matèria de Llengua Catalana. La metodologia que fem servir potència per si
mateixa aquestes qüestions, pel que remetem per aquest aspecte a l'apartat de Metodologia.
En qualsevol cas, la lectura individual i en veu alta i la comprensió i expressió són abordades
àmpliament en aquest curs. Així, farem lectures individuals i en veu alta totes les setmanes,
amb les consegüents tasques de comprensió que hauran de llegir i comentar als seus
companys. També hauran de comentar oralment i per escrit moltes de les tasques proposades,
així com en els treballs i comentaris més extensos que es requeriran.
Pel que fa a l'animació a la lectura, a més de tots els textos treballats a classe, es faran com a
mínim tres lectures obligatòries d'acord amb el nivell dels alumnes, amb la intenció entretenir i
sensibilitzar amb problemes socials i introduir en els subgèneres literaris i que hauran
demostrar haver llegit. A més, es proposaran una sèrie de lectures de caràcter voluntari.
- 1a Avaluació: Una haiku per a l’Alícia, Francesc Miralles
- 2a Avaluació: Poemari seleccionat de Desideri Lombarte i Memòries d’una desmemoriada
mula vella, del mateix autor
- 3a Avaluació: Còmic Bernat Corremón al Matarranya.
També comptem amb les activitats organitzades des del grup de treball de la biblioteca:
Concursos literaris en dates determinades (Concurs de relats de terror, de microrelats...).
11. Tractament dels elements transversals.
Aquest document mostra integrats els ensenyaments transversals en els objectius, en els
diferents blocs de contingut i en els criteris d'avaluació. Per la pròpia naturalesa de la
matèria, durant el 3r curs de l'ESO es treballarà la comprensió lectora, l'expressió oral i
escrita i la comunicació audiovisual, fomentant el desenvolupament d'actituds com:
• Sensibilitat cap a la qualitat dels textos propis i aliens com a mitjà per assegurar una
comunicació fluïda i clara.
• Valoració de la llengua com a producte i procés sociocultural i com a vehicle de transmissió i creació cultural. Es realitzaran comentaris a propòsit de qualsevol notícia, anunci,
etc., que desperti l'atenció dels alumnes i es relacionaran alguns dels textos que es
treballen a l'aula amb competències clau i educació en valors: educació mediambiental,
educació per a la pau, educació per a la convivència, etc., segons indiquen els
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suggeriments dels llibres de text, ja que ens ofereixen situacions que reflecteixen actituds,
valors i maneres de pensar.
• Respecte per les normes bàsiques de la llengua.
• Utilització de la llengua per prendre consciència dels coneixements, les idees i els
sentiments propis i per regular la pròpia conducta.
• Valoració crítica dels missatges que transmeten els mitjans de comunicació social i la
publicitat, mostrant especial sensibilitat cap a les que suposen una discriminació so¬cial,
sexual, racial, etc. Es detectaran i rebutjaran els usos lingüístics que suposen algun tipus
de discriminació.
• Valoració crítica dels prejudicis sexistes i recuperació i integració del patrimoni lit-ri de les
dones.
• Ús de les Tecnologies de la Informació per a l'exposició i la Comunicació, l'emprenedoria i
l'educació cívica i constitucional, mitjançant la producció, manipulació de textos i
trata¬miento de la informació. • Interès per l'ús de les biblioteques i respecte per les normes
que regeixen la seva utilització. • Desenvolupament de gustos personals en l'elecció de
lectures.
• Estimulació del gust per la lectura de textos literaris de diferents èpoques i autors. •
Actitud de recerca de lleres comunicatius creatius i personals. • Sensibilitat estètica davant
les produccions literàries pròpies i alienes, i valorar els ele-ments creatius i innovadors de
les mateixes.
• Interès per conèixer i gaudir d'obres literàries, especialment d'autors aragonesos. •
Desenvolupament de l'autonomia lectora i valoració de la literatura com a font de plaer i de
coneixement del món.
• Participació activa en situacions de comunicació pròpies de l'àmbit acadèmic,
especialment en la petició d'aclariments davant d'una instrucció, en propostes sobre la
manera d'organitzar les tasques, en la descripció de seqüències senzilles d'activitats
realitzades, en l'intercanvi d'opinions i en la exposició de conclusions.
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12. Activitats complementàries i extraescolars.
Hem previst la realització de les següents activitats complementàries i extraescolars:
- Assistència a activitats literàries que es realitzin principalment a la localitat en català: recitals
de poesia, presentació de llibres, teatre..
- Participació en concursos literaris.
- Xerrades amb autors a l’aula.
- Visita a un mitjà de comunicació audiovisuals: a la TV a Morella o a Ràdio Matarranya a
Calaceit.
- Visita a la biblioteca local.
- Organització d’exposicions al Centre.
-Participació en el projecte Jesús Moncada
-Participació en el projecte: Info-Insti, l’Espai radiofònic dels alumnes de l’IES Matarraña.
13. Mecanismes de revisió, avaluació i modificació de les Programacions Didàctiques en
relació amb els resultats acadèmics i processos de millora.
Atès que el curs escolar és dinàmic, algun alumne es pot donar de baixa, altres d'alta, poden
sorgir diversos contratemps, dificultats o imprevistos i amb la finalitat d'aconseguir la màxima
precisió i efectivitat en aquest tercer nivell, considerem la possibilitat de valoració i revisió de la
mateixa. Si es considera que cal fer canvis en la Programació del curs, s'han d'acordar i es
faran constar de la manera oportuna. Per aquest motiu, es faran almenys dues sessions en les
reunions de departament en diferents moments del curs, per veure si aquest punt cal.
Aquesta programació estarà disponible per a tots els alumnes, pares i professors que la
sol·licitin al Departament de Llengua Catalana i Literatura, havent una altra còpia dipositada en
Direcció d'Estudis.
Al principi del curs (i en realitat cada vegada que calgui) comentarem al grup-classe els
continguts i continguts mínims, els instruments i criteris d'avaluació amb la seva distribució
temporal, els criteris de qualificació, les activitats previstes, etc. Així mateix, s'ha informat per
escrit d'aquestes línies bàsiques als pares dels alumnes a principi de curs.
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