
Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura I

Curs 1r Batxillerat

Bloc 1: Escoltar i parlar. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONTINGUTS COMUNS AMB 
LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA
Estudi, anàlisi i avaluació dels 
textos orals formals, expositius i 
argumentatius, de l’àmbit 
acadèmic i de divulgació científica
i cultural (conferències, classes, 
xarrades, videoconferències, etc.),
dels gèneres informatius, d’opinió 
i publicitaris procedents dels 
mitjans de comunicació social 
(debats, tertúlies, entrevistes, 
anuncis de ràdio i televisió, 
noticiaris, concursos, musicals, 
esportius, promocionals, sèries, 
notícies, rodes de premsa, 
reportatges, etc.); de les 
característiques formals i de 
contingut, dels recursos verbals i 
no verbals, tenint en compte la 
qualitat, rellevància, pertinència i 
claredat, així com les normes de 
cortesia que regulen els 
intercanvis formals.
Escolta, comprensió, interpretació, 
anàlisi i valoració crítica de textos 
orals expositius i argumentatius dels 
àmbits acadèmic i periodístic.
Aplicació dels coneixements sobre les
propietats textuals (adequació, 
coherència i cohesió) en la 
comprensió, interpretació, anàlisi i 
valoració crítica dels textos 
expositius i argumentatius orals.
Aplicació dels coneixements adquirits
sobre estratègies de comprensió oral 
(abans: anticipant, fent hipòtesis; 
durant: presa d’apunts, preguntar 
per a aclarir dubtes; després: 
resums).
Síntesi oral de textos expositius i 
argumentatius: ús del registre formal
oral i aplicació dels recursos no 
verbals (entonació, dicció, control del
ritme, les pauses), evitant la recitació
literal de textos memoritzats, falques 
o comodins lingüístics.

BL1.1. Analitzar els elements de la
situació comunicativa, les 
propietats textuals i la informació 
no verbal de textos orals 
expositius i argumentatius, propis 
de l’àmbit acadèmic i de 
divulgació científica, cultural i 
dels gèneres periodístics, 
informatius i d’opinió, procedents 
dels mitjans de comunicació 
social, utilitzant les estratègies de
comprensió oral i tècniques de 
retenció de la informació per a 
sintetitzar el contingut per escrit i
reflexionar críticament.

BL1.2. Elaborar presentacions 
orals ajustades al propòsit, el 
contingut i la situació 
comunicativa, sobre temes 
relacionats amb el currículum, 
amb especial incidència en els 
temes, obres i autors literaris, 
utilitzant fonts d’informació 
diverses i amb suport de les TIC i 
un lèxic especialitzat, i seguint les
fases del procés d’elaboració de 
les exposicions orals; exposar-les 
utilitzant les estratègies i els 
recursos de l’expressió oral del 
nivell educatiu. 

BL1.3. Buscar i seleccionar 
informació sobre els entorns 
laborals, professions i estudis 
vinculats als coneixements del 
nivell educatiu; analitzar els 
coneixements, habilitats i 
competències necessaris per a 
desenrotllar-ho, i comparar-les 
amb les seues pròpies aptituds i 
interessos per a generar 
alternatives davant de la presa de 
decisions vocacional. 
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Estudi, anàlisi i avaluació dels 
gèneres discursius formals des d’un 
enfocament integrador de les 
habilitats lingüístiques (escoltar, 
parlar, llegir i escriure) en l’àmbit 
d’ús acadèmic i de divulgació 
científica (conferències, classes, 
xarrades, videoconferències, etc.).
Estudi, aplicació i avaluació de les 
estratègies del procés d’elaboració 
de la presentació oral (planificació, 
documentació i bibliografia, 
textualització i avaluació).
Aplicació dels criteris d’ordenació del
contingut i dels recursos audiovisuals
en les presentacions orals d’acord 
amb la tipologia textual expositiva, la
intenció i l’auditori (interés, 
importància, lògica, cronològica, 
etc.).
Aplicació dels recursos no verbals 
(imatge, gestualitat, mirada, 
entonació, dicció, control del 
ritme, les pauses, el temps i la 
duració del discurs).
Estudi i ús dels mecanismes de 
citació.
Valoració de l’escolta activa i del 
fet de parlar en públic com a font 
d’aprenentatge, de comunicació i 
de relació.
Coneixement dels estudis i 
professions vinculats als 
coneixements de l’àrea.
Autoconeixement d’aptituds i 
interessos.
Coneixement del procés 
estructurat de presa de decisions.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Aplicació de les estratègies 
d’expressió oral i recursos propis 
del text expositiu evitant la 
recitació literal de textos 
memoritzats, col·loquialismes, 
falques o comodins lingüístics; 
utilització de connectors 
discursius que organitzen, 
relacionen i cohesionen el 
contingut i les parts del discurs 
(per a iniciar intervencions, 
introduir incisos o exemples, etc.).
Ús de l’estàndard formal i de lèxic



especialitzat.

Bloc 2: Llegir i escriure. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA 
CASTELLANA I LITERATURA
Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos 
escrits expositius i argumentatius de l’àmbit 
acadèmic: funció comunicativa, estructura, marques
lingüístiques, recursos verbals i no verbals i 

Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels textos 
escrits dels mitjans de comunicació social (gèneres 
periodístics informatius i d’opinió i textos 
publicitaris): funció comunicativa, estructura, 
marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals 

Aplicació dels coneixements adquirits sobre 
estratègies de comprensió lectora en la lectura, 
comprensió, interpretació, anàlisi i valoració crítica 
dels textos escrits expositius i argumentatius, de 
l’àmbit acadèmic i dels textos escrits dels mitjans de
comunicació social (gèneres periodístics informatius
i d’opinió i textos publicitaris). 
Reflexió sobre la importància de la lectura com a 
font d’informació i d’aprenentatge.
Aplicació dels coneixements sobre les propietats 
textuals (adequació, coherència i cohesió) en 
l’escriptura de textos expositius de l’àmbit 

Estudi de les diverses estructures dels textos 
expositius: comparació, problema-solució, 
enumeració, causa-conseqüència, ordenació 
cronològica, etc., i aplicació d’estos coneixements a 

Estudi dels elements no verbals dels textos escrits 
expositius de l’àmbit acadèmic i aplicació d’estos 
coneixements en l’escriptura de textos.
Ús autònom de processadors de textos en 

Reflexió sobre la importància de l’escriptura en el 
procés d’aprenentatge personal com a instrument 

Realització de projectes d’investigació acadèmica, 
amb imaginació i creativitat, seguint les fases del 
procés: planificar; buscar, obtindre, reorganitzar i 
posar en comú en l’equip la informació de fonts 
orals i escrites impreses, audiovisuals i digitals; 
aplicar el procés d’escriptura per a l’elaboració del 
producte final; presentar el treball de forma oral 

BL2.1. Interpretar textos expositius i argumentatius 
especialitzats de l’àmbit acadèmic, periodístics i 
publicitaris a través de l’anàlisi dels elements de la 
situació comunicativa i de les característiques 
pròpies del tipus de text i del gènere, aplicant les 
estratègies de comprensió lectora, amb la finalitat 
de sintetitzar el contingut i interpretar-los 
críticament.

BL2.2. Escriure, amb adequació, coherència, cohesió
i correcció, textos expositius de l’àmbit acadèmic 
sobre temes relacionats amb el currículum, utilitzant
estructures pròpies de la tipologia i els recursos 
expressius adequats a la situació de comunicació, 
aplicant les estratègies del procés de producció 
escrita.

BL2.3. Planificar tasques o projectes, individuals o 
col·lectius, descrivint accions, recursos materials, 
terminis i responsabilitats per a aconseguir els 
objectius proposats; adequar el pla durant el 
desenrotllament considerant diverses alternatives 
per a transformar les dificultats en possibilitats; 
avaluar el procés i el producte final, i comunicar de 
forma creativa els resultats obtinguts amb el suport 
dels recursos adequats.

BL2.4. Realitzar projectes d’investigació acadèmica 
amb sentit crític i creativitat,sobre temes del 
currículum o de l’actualitat, seguint les fases del 
procés d’elaboració d’un projecte d’investigació, per
a obtindre com a producte final un text escrit 
adequat, coherent, cohesionat, amb correcció, amb 
un lèxic precís i especialitzat, en el qual predominen
les seqüències textuals expositives i argumentatives,
i que respecte les normes de presentació de treballs 
escrits, contrastant les fonts d’informació i detallant 
les referències bibliogràfiques.

BL2.5. Gestionar amb supervisió de forma eficaç 
tasques o projectes, fer propostes creatives i confiar 
en les seues possibilitats, mostrar energia i 
entusiasme durant el seu desenrotllament, prendre 
decisions raonades assumint riscos i 
responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les 
seues conseqüències.
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amb suports audiovisuals; avaluar tant el procés de 
treball com el resultat aconseguit.
Busca, localització i obtenció d’informació en 
diferents tipus de textos i fonts documentals, 
incloent-hi els mitjans de comunicació, en llengües 
diverses; valorar críticament i contrastar estes 

Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web 
especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, 
bases de dades especialitzades, etc., o per mitjà de 
la sindicació de fonts de continguts (RSS) i la 

Utilització autònoma de les TIC en totes les fases del
procés d’elaboració d’un projecte: localitzar, 
seleccionar, tractar, organitzar i emmagatzemar la 
informació; crear textos escrits o audiovisuals; 
presentar el treball, amb especial incidència en la 
utilització d’entorns col·laboratius.
Aplicació, amb ajuda de guies i models, de les 
normes de presentació de textos escrits en els 
treballs d’investigació: índex, organització del 
contingut en epígrafs, procediments de citació, 
notes a peu de pàgina, bibliografia.
Aplicació del procés estructurat de presa de 
decisions. Calibratge d’oportunitats i riscos. 
Aplicació d’estratègies de supervisió i resolució de 

Avaluació, autoavaluació i coavaluació del producte 
final i del procés d’elaboració d’un projecte per a 

Reflexió sobre la importància de la lectura i 
l’escriptura com a fonts d’informació i 
d’organització de l’aprenentatge, i sobre la 
necessitat d’organitzar la resolució de tasques 

Foment de l’autoconeixement; del sentit crític; de 
l’autoconcepte positiu; de la proactivitat, 
perseverança i flexibilitat; de la responsabilitat, i del
pensament alternatiu, causal i conseqüencial.
Valoració de fortaleses i debilitats, i de l’error com a

Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i 
incertesa i capacitat d’automotivació, de superació 

Assumpció de distints rols en equips de treball. 
Adquisició d’habilitats relacionades amb el lideratge.
Foment del pensament de perspectiva, de la solidaritat, 
tolerància, respecte i amabilitat. 
Aplicació d’estratègies de motivació i automotivació.
Estudi de tècniques d’escolta activa i posada en pràctica 

Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges 

BL2.6. Organitzar un equip de treball distribuint 
responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els
seus membres hi participen i aconseguisquen les 
metes comunes, influir positivament en els altres 
generant implicació en la tasca i utilitzar el diàleg 
igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies 
actuant amb responsabilitat i sentit ètic.

BL2.7. Realitzar projectes de treball individuals i en 
equips cooperatius, sobre temes del currículum 
(amb especial interés per les obres literàries) o 
sobre temes socials, científics i culturals, buscant i 
seleccionant informació en mitjans digitals de forma 
contrastada; editar continguts per mitjà 
d’aplicacions informàtiques d’escriptori o servici 
web, i col·laborar i comunicar-se amb altres filtrant i
compartint informació i continguts digitals de forma 
segura i responsable.



Aplicació d’estratègies de filtratge en la busca de la 

Emmagatzematge de la informació digital en 
dispositius informàtics i servicis de la xarxa.
Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la 
busca i el contrast d’informació. 
Organització de la informació seguint diferents 

Realització, formatat senzill i impressió de 

Disseny de presentacions multimèdia.

Producció senzilla d’àudio i vídeo. 
Ús de ferramentes de producció digital en la web. 
Coneixement i ús de drets d’autor i llicències de 

 de les ferramentes més comunes de les TIC per a
col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup 
amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees
constructives pròpies, comprendre les idees alienes,

Construcció d’un producte o meta col·lectiu, 
compartint informació i recursos.
Utilització del correu electrònic i de mòduls 
cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 
Ús de servicis de la web social com ara blogs, wikis, 

Adquisició d’hàbits i conductes per a filtrar la font 
d’informació més completa i compartir-la amb el 

Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació
i la protecció de l’individu i d’altres de les males 
pràctiques com el ciberassetjament.
Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la 
comunicació en funció d’este. 

Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i 
valoració crítica de textos escrits expositius i 
argumentatius de l’àmbit acadèmic: situació 
comunicativa (tema, intenció, destinatari, gènere), 
contingut (organització de la informació, idea 
principal i secundàries) i recursos verbals i no 

Lectura, comprensió, interpretació, anàlisi i 
valoració crítica de textos escrits dels mitjans de 
comunicació social (gèneres periodístics informatius
i d’opinió i textos publicitaris): situació comunicativa
(tema, intenció, destinatari, gènere), contingut 
(organització de la informació, idea principal i 



secundàries) i recursos verbals i no verbals.
Aplicació dels coneixements sobre els elements 
bàsics dels textos expositius i argumentatius de 
l’àmbit acadèmic per a la comprensió, interpretació,
anàlisi i valoració crítica d’estos.
Aplicació dels coneixements sobre els elements 
bàsics dels textos escrits dels mitjans de 
comunicació social (gèneres periodístics informatius
i d’opinió i textos publicitaris) per a la comprensió, 
interpretació, anàlisi i valoració crítica d’estos.
Ús de tècniques de síntesi de la informació 
(esquema, resum, mapa conceptual, etc.) en textos 
expositius i argumentatius de l’àmbit acadèmic i en 
textos periodístics d’informació i opinió, 
seleccionant la informació rellevant, generalitzant i 
globalitzant la informació relacionada i escrivint 
amb una expressió personal, sense reproduir 
literalment les paraules del text.
Interpretació i valoració crítica dels textos 
publicitaris: intenció, distinció entre informació i 
persuasió, recursos verbals i no verbals, idees 

Estudi, anàlisi i valoració crítica dels mitjans de 

Producció de textos escrits expositius de l’àmbit 
acadèmic, amb adequació, coherència, cohesió i 

Aplicació dels coneixements adquirits sobre les 
estratègies del procés de producció escrita 
(planificació, escriptura, avaluació i revisió) en 
l’escriptura de textos expositius de l’àmbit 

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals en la 
revisió i millora de les produccions escrites, prenent 
consciència de la importància del coneixement de les 
normes per a l’ús correcte de la llengua.
Coneixement i ús d’un vocabulari formal i precís en 
les produccions escrites adequat al nivell educatiu, i
reconeixement de la importància d’enriquir el 
repertori lèxic personal amb termes d’especialitat.
Ús de fonts de consulta impreses i digitals 
(diccionaris, gramàtiques, correctors, glossaris, etc.)
com a suport per a la revisió ortogràfica, gramatical 

Adquisició i utilització en la lectura i escriptura de textos
d’un lèxic formal i especialitzat, rebutjant 

Utilització, en els textos escrits, d’estructures 
sintàctiques complexes, pròpies dels textos expositius 
per a expressar relacions lògiques i jeràrquiques: 
oracions subordinades i connectors causals, consecutius, 
finals, condicional, concessius, etc.



Realització de projectes d’investigació acadèmica sobre 
temes del currículum, amb especial incidència en els 

Bloc 3: Coneixement de la llengua. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONTINGUTS COMUNS AMB 
LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA
Reconeixement i explicació 
d’estructures sintàctiques simples
(grups de paraules) i complexes 
(oració simple i composta: 
coordinada, juxtaposada, 
subordinada) i dels seus nexes, 
així com de les funcions 
sintàctiques que exercixen les 
paraules i els grups de paraules 
que les componen.
Classificació de l’oració segons la 
naturalesa del predicat: oracions 
atributives i predicatives (actives 
-transitives -reflexives i 
recíproques- i intransitives- i 
passives) i segons l’actitud del 
parlant (modalitats oracionals).
Anàlisi de la coherència textual 
per mitjà de la descripció i 
l’explicació de les parts 
temàtiques constitutives del text 
(narratiu, descriptiu, expositiu i 
argumentatiu) i de la progressió 
temàtica, distingint idees 
principals i secundàries; resumint;
destacant la tesi explícita o 
implícita defesa per l’autor, i els 
arguments utilitzats; així com per 
mitjà de la justificació de la 
progressió temàtica i l’estructura i
l’organització estructural 
(analitzant, sintetitzant, 
paral·lelística, enquadrada, 
circular, etc.), en funció de la 
intenció comunicativa.
Identificació de les 
característiques de les varietats 
diatòpiques de la llengua.
Reconeixement de les 
conseqüències de les llengües en 
contacte: bilingüisme i diglòssia i 

BL.3.1. Caracteritzar 
morfològicament, sintàcticament i
semànticament les categories 
gramaticals flexives per a 
identificar-ne les formes, funcions 
i significats, utilitzant la 
terminologia gramatical adequada
en l’explicació lingüística; aplicar 
les regles gramaticals de 
concordança entre les paraules 
per a usar correctament la 
llengua, i explicar els 
procediments morfològics de 
formació de paraules (derivació, 
composició, parasíntesi), per a 
enriquir el vocabulari i millorar la 
producció de textos.

BL3.2. Analitzar 
morfosintàcticament oracions 
compostes i classificar-les segons 
la naturalesa dels seus predicats i 
segons les seues modalitats 
oracionals per a millorar-ne la 
comprensió, i expressar-se, amb 
correcció i propietat, de forma 
oral i escrita.

BL3.3. Analitzar les propietats 
textuals per mitjà del comentari 
pragmàtic de textos expositius i 
argumentatius procedents dels 
àmbits acadèmic, periodístic, 
professional i empresarial, per a 
aplicar-les en l’elaboració de 
textos i millorar l’expressió oral i 
escrita. 

BL3.4. Explicar l’origen i 
l’evolució de les distintes llengües
d’Espanya i les seues principals 
varietats diatòpiques; analitzar els
seus trets característics a través 
de manifestacions orals i escrites, 
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prejuís lingüístics.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Identificació de les categories 
gramaticals i caracterització 
morfològica, sintàctica i 
semàntica d’estes (substantiu, 
pronom, article, adjectiu i verb).
Explicació dels procediments 
morfològics de formació de 
paraules (derivació, composició, 
parasíntesi), atenent el significat 
d’afixos.
Aplicació de les regles de 
concordança, especialment als 
casos especials de concordança 
nominal i verbal.
Anàlisi de l’adequació textual per 
mitjà de la descripció i l’explicació
de la tipologia textual, del gènere 
i àmbit d’ús, del to del discurs, de 
la forma d’elocució, en funció de 
la finalitat del text i de la intenció 
de l’emissor (funcions del 
llenguatge); així com per mitjà de 
la descripció i l’explicació de la 
relació existent entre l’emissor i el
receptor, de les marques 
lingüístiques de modalització 
(dixi, verbs modals, valors 
expressius del substantiu, 
adjectiu, verb, pronom i article, 
modalitats oracionals, figures 
literàries valoratives, humor, 
variació del registre, etc.) i del 
registre idiomàtic; en funció dels 
elements de la situació 
comunicativa.
Anàlisi de la cohesió textual per 
mitjà de la descripció i l’explicació
d’elements de connexió, nexes i 
connectors (d’orde, addició, 
oposició, causalitat, reformulació, 
etc.); de mecanismes 
lexicosemàntics com ara 
repeticions lèxiques i relacions 
semàntiques (camps semàntics, 
associatius, sinonímia, antonímia i
contrastos, hiperonímia i 
hiponímia, etc.); mecanismes de 
cohesió gramatical (repetició de 

de forma progressivament 
autònoma, per a reconéixer en 
produccions lingüístiques de 
contextos formals i no formals la 
diversitat lingüística com a part 
del patrimoni cultural del nostre 
país.

BL3.5. Explicar les varietats de la 
llengua atenent els registres 
lingüístics i la utilització de 
l’estàndard, reconeixent 
col·loquialismes, imprecisions, 
expressions clixé i prejuís i 
estereotips lingüístics, en 
produccions lingüístiques de 
contextos formals i no formals.



construccions sintàctiques, dixi 
espacial i temporal, anàfores i 
catàfores, eix temporal) i 
mecanismes paralingüístics i 
elements gràfics.
Reconeixement de la pluralitat 
lingüística d’Espanya, dels seus 
orígens històrics i de l’evolució de 
les llengües d’Espanya.
Identificació de les varietats de la 
llengua, atenent l’ús d’arcaismes, 
la diferència entre llengua i 
dialecte, l’ús de vulgarismes i el 
reconeixement dels argots.
Explicació de l’ús formal i 
especialitzat de la llengua, d’un 
llenguatge no sexista ni 
discriminatori, i de l’ús col·loquial 
de la llengua, així com dels trets 
lingüístics del registre col·loquial 
(col·loquialismes, imprecisions, 
anacoluts, expressions clixé, i 
estereotips lingüístics...), en 
funció de la situació comunicativa.
Explicació de la situació de la 
llengua en l’actualitat i de la 
utilització de l’estàndard com a 
varietat utilitzada en els mitjans 
de comunicació i en l’àmbit 
digital, així com reconeixement de
les seues característiques.

Bloc 4: Literatura. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONTINGUTS ESPECÍFICS 
Anàlisi i interpretació crítica de la 
literatura de l’edat mitjana al 
segle XIX a partir d’obres 
narratives, líriques, dramàtiques i 
didàctiques completes o 
fragments, en prosa i en vers, 
d’autoria masculina i femenina. 
Temes, personatges i tòpics 
universals.
Dels orígens al segle XV:
Les primeres manifestacions 
literàries.
La poesia trobadoresca: els 
trobadors i les trobadores o 
trobairitz.

BL4.1 Analitzar críticament textos
lírics, narratius, dramàtics i 
didàctics, en prosa i en vers, 
d’autoria masculina o femenina, 
per a explicar l’evolució 
diacrònica de les formes literàries 
des de l’edat mitjana fins al segle 
XIX per mitjà de la realització de 
treballs de síntesi, creatius i 
documentats, que presenten la 
literatura com un producte lligat 
al seu context històric i cultural, 
capaç d’acostar-nos a altres mons 
i pensaments.

BL4.2. Interpretar, utilitzant les 

CCLI
SIEE
CSC
CEC

CCLI
CAA
CSC
CEC



La creació de la prosa literària.
La historiografia. Les quatre 
grans cròniques.
La Cancelleria Reial.
La literatura religiosa i 
moralitzador.
L’Humanisme.
Formes dramàtiques medievals: El
Misteri d’Elx.
El Segle d’Or:
La poesia lírica i la poesia satírica.
La literatura religiosa: sor Isabel 
de Villena.
La novel·la cavalleresca: Curial e 
Güelfa i Tirant lo Blanch.
La valenciana prosa. Roís de 
Corella.
La literatura de l’edat moderna:
El Renaixement del segle XVI: 
Joan Lluís Vives.
El barroc en el segle XVII.
La Il·lustració i el neoclassicisme 
en el segle XVIII.
La Renaixença: la poesia, el 
teatre, el sainet.
La novel·la del segle XIX.
Anàlisi i interpretació d’obres 
completes o fragments tenint en 
compte els aspectes següents:
-Vinculació del text amb el context
social, cultural i històric.
-Reconeixement de les 
característiques del gènere 
literari aplicades al text.
-Anàlisi de la forma i el contingut. 
El llenguatge literari. Intenció de 
l’autor.
-Tractament evolutiu de temes i 
tòpics. Relació amb altres 
disciplines.
Temes universals: l’amor, la mort, 
el goig de viure, herois i 
antiherois, la mitologia, el cant a 
la bellesa, la naturalesa, el temps 
fugitiu, la llibertat, la visió de 
l’insòlit, el destí, estereotips 
femenins, etc.
Tòpics: captatio benevolentiae, 
carpe diem, collige, virgo, rosas, 
beatus ille, locus amoenus, 
descriptio puellae; tempus fugit; 

tècniques del comentari literari, 
obres completes o fragments de 
l’edat mitjana al segle XIX; 
justificar la vinculació del text 
amb el seu context i la seua 
pertinença a un gènere literari 
determinat; analitzar la forma i el 
contingut; descobrir la intenció de
l’autor; reconéixer l’evolució de 
temes i tòpics en relació amb 
altres disciplines, i expressar 
raonadament les conclusions 
extretes per mitjà de l’elaboració 
de textos estructurats, orals o 
escrits.



menosprecio de la corte y 
alabanza de aldea; homo viator, 
vita flumen, etc.
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