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 ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA 

 ●  Professorat: Nieves Ramírez 
 ●  Hores lectives totals previstes per curs:  110 hores 
 ●  Nuclis temàtics de continguts: 

 Lectura, gramàtica (sintaxis), ortografia, literatura, lèxic i tipologia textual. L’alumnat tendrà al classroom el 
 material seqüenciat. 

 Criteris d’avaluació i qualificació. 

 CRITERI  PERCENTATGE 

 LCs1_1.1  Reconèixer les llengües d'Espanya i les varietats dialectals de l'espanyol, 
 amb atenció especial a la del propi territori, identificant algunes nocions 
 bàsiques de les llengües, tant d'Espanya com les que formen els 
 repertoris lingüístics dels alumnes, i contrastant alguns dels seus trets en 
 manifestacions orals, escrites i multimodals. 

 4% 

 LCs1_2.1  Comprendre el sentit global, l'estructura, la informació més rellevant en 
 funció de les necessitats comunicatives i la intenció de l'emissor en textos 
 orals i multimodals senzills de diferents àmbits, analitzant la interacció 
 entre els diferents codis. 

 9% 

 LCs1_2.2  Valorar la forma i el contingut de textos orals i multimodals senzills, 
 avaluant la seva qualitat, la seva fiabilitat i la idoneïtat del canal utilitzat, 
 així com l'eficàcia dels procediments comunicatius emprats. 

 4% 

 LCs1_3.1  Realitzar narracions i exposicions orals senzilles amb diferent grau de 
 planificació sobre temes d'interès personal, social i educatiu ajustant-se a 
 les convencions pròpies dels diversos gèneres discursius, amb fluïdesa, 
 coherència, cohesió i el registre adequat, en diferents suports i utilitzant 
 de manera eficaç recursos verbals i no verbals. 

 9% 

 LCs1_4.1  Comprendre i interpretar el sentit global, l'estructura, la informació més 
 rellevant i la intenció de l'emissor en textos escrits i multimodals senzills 
 de diferents àmbits que responguin a diferents propòsits de lectura, 
 realitzant les inferències necessàries. 

 9% 

 LCs1_4.2  Valorar la forma i el contingut de textos senzills avaluant la seva qualitat, 
 la seva fiabilitat i la idoneïtat del canal utilitzat, així com l'eficàcia dels 
 procediments comunicatius emprats. 

 4% 

 LCs1_5.1  Planificar la redacció de textos escrits i multimodals senzills, atesa la 
 situació comunicativa, el destinatari, el propòsit i el canal; redactar 
 esborranys i revisar-los amb ajuda del diàleg entre iguals i instruments 
 de consulta, i presentar un text final coherent, cohesionat i amb el 
 registre adequat. 

 9% 

 LCs1_5.2  Incorporar procediments bàsics per enriquir els textos, atenent aspectes 
 discursius, lingüístics i d'estil, amb precisió lèxica i correcció ortogràfica i 
 gramatical. 

 4% 

 LCs1_6.1  Localitzar, seleccionar i contrastar informació de manera guiada 
 procedent de diferents fonts, calibrant la seva fiabilitat i pertinència en 
 funció dels objectius de lectura; organitzar-la i integrar-la en esquemes 
 propis, i reelaborar-la i comunicar-la de manera creativa adoptant un 
 punt de vista crític i respectant els principis de propietat intel·lectual. 

 7% 

 LCs1_6.2  Elaborar treballs de recerca de manera guiada en diferents suports sobre 
 diversos temes d'interès acadèmic, personal o social a partir de la 
 informació seleccionada. 

 7% 
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 LCs1_7.1  Triar i llegir textos a partir de preseleccions guiant-se pels propis gustos, 
 interessos i necessitats i deixant constància del propi itinerari lector i de 
 l'experiència de lectura. 

 7% 

 LCs1_7.2  Compartir l'experiència de lectura en suports diversos relacionant el 
 sentit de l'obra amb la pròpia experiència biogràfica i lectora. 

 7% 

 LCs1_8.1  Explicar i argumentar, amb l'ajuda de pautes i models, la interpretació de 
 les obres llegides a partir de l'anàlisi de les relacions internes dels seus 
 elements constitutius amb el sentit de l'obra, atesa la configuració dels 
 gèneres i subgèneres literaris. 

 7% 

 LCs1_8.3  Crear textos personals o col·lectius amb intenció literària i consciència 
 d'estil, en diferents suports i amb ajuda d'altres llenguatges artístics i 
 audiovisuals, a partir de la lectura d'obres o fragments significatius en els 
 quals s'emprin les convencions formals dels diversos gèneres i estils 
 literaris. 

 9% 

 LCs1_9.1  Revisar els textos propis de manera guiada i fer propostes de millora 
 argumentant els canvis a partir de la reflexió metalingüística i 
 interlingüística i amb un metallenguatge específic. 

 4% 

 Cada  avaluació  constarà  de  dues  o  tres  situacions  d’aprenentatge  de  les  quals  s'extreu  diferents 
 notes i després es farà la mitjana entre totes aquestes. 

 Condicions per a fer mitjana: 

 ●  Es necessita un mínim d’un 4 per fer mitjana. 
 ●  Haver lliurat tot el que requereixi el professor/a en la data indicada ( en cas de 

 no lliurar-les la qualificació serà un 0) 
 ●   No mostrar una actitud passiva ( no prestar atenció, deixar exàmens o tasques 

 en blanc...). A totes les situacions d’aprenentatge es tendrà en compte l’actitud. 
 ●   Haver aprovat les tasques referides a la lectura de cada avaluació.  Si aquestes 

 no s'aproven,  s'haurà de recuperar a final de curs o en una data establerta pel 
 professor/a.  

 ●  El professor/a podrà revisar el quadern de classe trimestralment o a diari amb 
 la finalitat de constatar si la feina està feta, corregida, si s'ha fet les qüestions 
 teòriques… 

 Els  criteris  de  puntuació  de  cada  examen  i  tasca  s'indicaran  al  seu  encapçalament.  Hi  haurà  la 
 puntuació  pròpia  de  cada  pregunta  i  els  punts  de  correcció  ortogràfica.  Les  faltes  d'ortografia 
 restaran  0'1  per  falta  a  primer  i  segon  d'ESO  ;  fins  a  2  punts.  Es  seguirà  el  mateix  criteri  per  a 
 textos i treballs. 

 Criteris de recuperació d’avaluacions pendents. 

 L'avaluació és continua sempre que s'acompleixin les pautes següents: 
    No s'aprovarà si no s'han entregat totes les tasques a la data establerta, si no es així, la 
 professora indicarà quan i com és possible recuperar-les. 
    A la nota final es tindran en compte tots el criteris. 
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 Criteris de lliurament de treballs i/o tasques. 

 Es valoraran totes aquelles tasques, tan oral com escrites, encomanades pel professorat, les 
 qualificacions de les quals es tindran en compte a la nota final. Aquestes s'han de lliurar en la 
 data indicada, en cas de no lliurar-les, la qualificació serà de 0.  La nota mínima perquè aquestes 
 tasques facin mitjana amb les altres ha de ser d’un 4. 

 Maleta viatgera: 

 Dins la programació del departament de Llengua castellana hi ha inclòs el projecte “Maleta 
 viatgera” que implica que l’alumnat que llegeixi de forma voluntària llibres de la biblioteca fora 
 dels que són de les assignatures, pot pujar la seva nota a final de curs. Per cada llibres extra llegit 
 pot pujar 0’3 fins a un màxim de 1’2 punts. 

 Material específic de l’assignatura  . 

 Lectures: 
 ●  Primer trimestre:  Tristes armas.  Marina Mayoral. Ed. Anaya. ISBN 978-84-667-0093-1. 
 ●  Segon  trimestre:  Se  suspende  la  función.  Fernando  Lalana  .  Ed.  Anaya.  ISBN 

 9788466739917 
 ●  Tercer  Trimestre:  Luna  y  los  incorpóreos;  las  máscaras  de  Omega  .  Ed.  Oxford.  ISBN 

 978-01-905-2156-1. 

 Activitats complementàries  

 El departament de Llengua i literatura castellana té previstes la següent activitat: 

 ●  Sortida de teatre: es realitzarà a la casa del poble. 
 ●  Sortida a la biblioteca d’ Esporles. 

 Les dates estàn encara per confirmar. 
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