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INICI DE CURS 

Matèria Departament Nivell 

LLENGUA 

CASTELLANA I LIT. 
Llengua castellana i literatura 2  ESO 

Professors que la 
imparteixen 

Elisabet Costa Ferrer, Concepció L. Moreno, Maribel 
Raya. 
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0.  Objectius del curs 
Es treballaran les dimensions i competències especificades en el decret 187/2015 DOGC 
núm. 6945 – 28.8.2015.  

 

1.  Continguts del curs 

1.1 Introducció 
Els continguts de la següent seqüenciació seran adaptats, modificats o ordenats segons el 
criteri del professor de la matèria segons les necessitats que detecti als alumnes del grup 
classe. 

1.2 Primer trimestre 
-Dimensió comprensió lectora: lectures inicials dels temes del llibre i llibre de lectura 
trimestral. 

-Dimensió expressió escrita: El text expositiu. Adequació, coherencia, cohesió del text 
expositivo. L’accentuació i el diftong. El triptong i l’hiatus. L’accentuació diacrítica a les 
paraules monosílabes. Redacció text expositiu. 

-Dimensió comunicació oral: Comprensió oral d’un text expositiu. Característiques bona 
expressió oral. Exposició oral text expositiu. 

-Dimensió literària: Gèneres. Literatures antigues. Redacció text intenció literària. Lectura 
llibre trimestral acordat.  

-Dimensió actitudinal i plurilingüe: cortesia en interaccions orals reals / imaginàries. 

-Coneixement de la llengua (transversal): Les categoríes gramaticals; El sintagme i l’oració.  
L’estructura de la paraula. Una campanya publicitaria. 

-Competència digital (transversal): Recerca i tractament de la informació.  
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1.3 Segon  trimestre 
-Dimensió comprensió lectora: lectures inicials dels temes del llibre i llibre de lectura 
trimestral. 

-Dimensió expressió escrita: El texto instructivo. Adecuación, coherencia, cohesión texto 
instructivo. Acentuación en palabras compuestas. Redacció text intenció instructiu. 

-Dimensió comunicació oral: Comprensió oral d’un text instructiu. Observació 
característiques expressió oral companys. Exposició oral text instructiu. 

-Dimensió literària: La literatura en la Edad Media I. Redacció text intenció literària. Lectura 
llibre trimestral acordat. 

-Dimensió actitudinal i plurilingüe: Variedades geográficas del español. 

-Coneixement de la llengua (transversal): El sintagma nominal. El sintagma verbal. La 
derivación. Registres lingüístics. La mejora de un producto. 

-Competència digital (transversal): Recerca i tractament de la informació.  

 

1.4 Tercer trimestre 
-Dimensió comprensió lectora: lectures inicials dels temes del llibre i llibre de lectura 
trimestral. 

-Dimensió expressió escrita: El text narratiu. Adequació, coherència, cohesió del text narratiu 
i descriptiu. El text descriptiu. Els grups consonàntics. Els signes de puntuació. Redacció 
text narratiu o descriptiu. 

-Dimensió comunicació oral: Comprensió oral d’un text narratiu o descriptiu. Autoavaluació 
característiques expressió oral. Exposició oral text narratiu o descriptiu. 

-Dimensió literària: La literatura en la Edad Media II. Redacció text intenció literària. Lectura 
llibre trimestral acordat. 

-Dimensió actitudinal i plurilingüe: Llengües d’Espanya, d’Europa i del Món  

-Coneixement de la llengua (transversal): Los complementos del verbo. La composición. La 
difusión de información. 

-Competència digital (transversal): Recerca i tractament de la informació.  

 

2.  Criteris i instruments d’avaluació i recuperació de la matèria 
Las competencias básicas del ámbito lingüístico se evaluarán teniendo en cuenta las 
siguientes dimensiones distribuidas según los siguientes porcentajes: 

- 25% Bloque transversal de conocimiento de la lengua.  

- 5% Competencia digital. 

- 15% Comprensión lectora. 

- 15% Expresión escrita. 

- 10% Comunicación oral.  

- 15% Dimensión literaria. 

- 5% Dimensión actitudinal y plurilingüe. 

- 10% Comportamiento. 
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Se realizarán por lo menos dos exámenes y/o pruebas evaluables cada trimestre, el valor de 
los cuales será aproximadamente de un 90% de la nota trimestral. 

En los exámenes, pruebas evaluables y trabajos se descontará 0,1 p. por cada falta de 
ortografía, léxico, sintaxis y gramática hasta un total de 2 puntos.  

Los alumnos que no demuestren haberse leído la lectura del trimestre no podrán aprobarlo 
hasta que lo hayan leído y realizado la actividad de recuperación indicada por el profesor. 

La evaluación es continua ya que cada trimestre contiene todas las competencias 
evaluables. 

Para aprobar el curso, será necesario tener aprobado el tercer trimestre y, por lo menos, 
otro de los dos restantes, siempre y cuando la media de los tres trimestres del curso sea 
igual o superior a cinco.  

En el mes de septiembre, y siguiendo las directrices de la ley en curso, el alumnado que no 
haya superado con éxito los contenidos de la asignatura deberá realizar un examen de 
recuperación y, al mismo tiempo, deberá entregar, escritas a mano, las actividades de 
recuperación de la materia. 

Si un alumno no tiene superado el curso anterior, deberá presentar unas actividades de 
recuperación (¨Moodle”) entre el 15 y el 19 de enero de 2018.  

      

3.  Recursos bibliogràfics i altres 
● Libro Lengua castellana y literatura 2 ESO. Editorial Teide. 
● Lecturas prescritas: 

o El príncipe de la Niebla, de Carlos Ruíz Zafón. 
o El conde Lucanor, de Don Juan Manuel. Clásico adaptado. Editorial Vicens 

Vives. 
o Por determinar. 

● Aula Moodle y webs de interés. 
● Material complementario que el profesor considere oportuno. 

 


