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 Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura Valencià : llengua i literatura

Curs 1r ESO 
Bloc 1: Escoltar i parlar. Curs 1r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA
Gèneres dialogats de la comunicació oral. Diferències entre oralitat i 
escriptura. 
Aplicació de tècniques d’escolta activa i ús del diàleg igualitari.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
Aplicació de les propietats textuals en els intercanvis de comunicació oral 
(adequació, coherència, cohesió i correcció).
Valoració de la conversació com a ferramenta de les habilitats socials, de 
mediació, d’expressió de la creativitat i de respecte per les opinions dels 
altres.
Creació del pensament de perspectiva.
Foment de la solidaritat, de la tolerància i del respecte i l’amabilitat. 
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu. 
Característiques dels textos orals conversacionals, narratius i descriptius. 
Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en 
l’anàlisi dels textos conversacionals, narratius i descriptius. 
Ús de tècniques de memorització i retenció de la informació: prendre notes,
paraules clau i resums.
Utilització guiada de diccionaris i fonts d’informació en diferents suports.
Aplicació de tècniques d’avaluació, autoavaluació i coavaluació en les 
produccions orals. 
Selecció raonada dels productes que s’incloguen en el portfolio.
Coneixement dels entorns laborals, professions i estudis vinculats als 
coneixements de l’àrea.
Autoconeixement de fortaleses i debilitats.

BL1.1. Participar activament i respectuosament en conversacions, 
discussions i deliberacions, especialment per a resoldre conflictes 
interpersonals, seguint instruccions, demanant el torn de paraula, 
disculpant-se i responent a una disculpa, etc., utilitzant el lèxic adequat al 
nivell educatiu i les estratègies d’interacció oral. 

BL1.2. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes 
assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat; donar suport a 
companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues 
aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies.

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i 
registres diferents, especialment conversacionals, narratius i descriptius 
propis dels àmbits personal, acadèmic i social pròxims als interessos de 
l’alumnat, analitzant les característiques formals i de contingut i els elements
no verbals, utilitzant, seguint models, les estratègies de comprensió oral 
adequades al text i al propòsit de l’escolta.

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l’ajuda del 
professor, textos breus dels àmbits personal, acadèmic i social, de temes 
pròxims a l’alumne, especialment de tipologia textual narrativa i descriptiva, 
utilitzant les estratègies d’expressió oral i els elements no verbals adequats a 
la situació comunicativa i a l’objectiu proposat, aplicant les propietats 
textuals i el lèxic adequat al nivell, per a practicar aprenentatges lingüístics i 
estructurar el pensament.

BL1.5. Avaluar, amb l’ajuda del professorat, les produccions orals pròpies i 
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CONTINGUTS ESPECÍFICS
Participació en situacions de comunicació (conversacions espontànies, 
discussions i deliberacions de normes de classe, llibres de lectura, viatges, 
activitats d’adaptació, relació i dinamització, programes de mediació del 
centre, difusió de les activitats extraescolars, etc.) que desenrotllen les 
relacions socials en l’entorn acadèmic. 
Participació en reformulacions del missatge en contextos multilingües. 
Aplicació de les característiques del llenguatge conversacional (cooperació, 
espontaneïtat, economia i subjectivitat), dels principis de cooperació 
(aportar informació certa, de manera clara, breu i ordenada, etc.), de les 
habilitats socials, especialment en les formes de tractament i respecte, a 
l’iniciar, mantindre i concloure els intercanvis comunicatius (saludar i 
acomiadar-se adequadament al context, disculpar-se i respondre a una 
disculpa, etc.), en les peticions del torn de paraula, etc. 
Utilització del lèxic del nivell educatiu i d’un llenguatge no discriminatori.
Escolta activa, comprensió, interpretació i anàlisi de textos orals i 
audiovisuals conversacionals, narratius i descriptius (conversacions 
telefòniques formals i informals, descripcions d’itineraris, relats 
audiovisuals, cançons, fragments teatrals, poemes, endevinalles, 
travallengües, seqüències narratives i descriptives de reportatges, notícies, 
entrevistes, etc.) i els que generen estos aprenentatges i projectes de treball.
Anàlisi de la informació no verbal corporal (gestos, mirada, postura, 
contacte físic, etc.) i paralingüística (la dicció, l’accentuació, el ritme i el to 
de veu).
Utilització de les estratègies de comprensió oral en els textos 
conversacionals, narratius i descriptius: activació de coneixements previs, 
anticipació; manteniment de l’atenció, confirmació o rebuig d’hipòtesis; 
resolució de problemes de comprensió lèxica; reformulació, extracció i 
selecció d’informacions concretes presents en el text, etc. 
Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en la 
producció oral de textos conversacionals, narratius i descriptius. 
Producció de textos orals dialogats, narratius i descriptius (lectura en veu 
alta de contes, poemes, seqüències narratives i descriptives, dramatització de
còmics, fragments teatrals, narració d’experiències viscudes, descripcions de
personatges, d’estats, de processos, endevinalles, travallengües, etc., i els que
generen estos aprenentatges i projectes de treball.

dels companys, atenent la quantitat, qualitat, rellevància, pertinència i 
claredat, i les normes de prosòdia, per a progressar en la competència 
comunicativa oral.

BL1.6. Reconéixer els estudis i professions vinculats als coneixements del 
nivell educatiu i identificar els coneixements, habilitats i competències que 
demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències.
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Anàlisi, aplicació i avaluació dels procediments lingüístics d’expressió oral 
de textos dialogats, narratius (orde cronològic i connectors temporals, etc.) i
descriptius (abundància d’adjectivació, ús de comparacions, etc.), prestant 
atenció a les interferències lingüístiques.
Anàlisi, aplicació i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals, 
corporals i paralingüístics, especialment de la pronunciació i de la 
gesticulació, amb l’ajuda dels companys i del professor. 

Bloc 2: Llegir i escriure. Curs 1r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA
Característiques bàsiques dels textos narratius i descriptius: funció 
comunicativa, estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i no 
verbals, gèneres.
Reflexió sobre la importància de l’escriptura en el desenrotllament personal,
com a instrument potenciador de la creativitat. 
Selecció raonada dels textos produïts que s’inclouen en el portfolio. 
Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la revisió 
ortogràfica, gramatical i lèxica.
Busca, localització i extracció d’informació en diferents tipus de textos i 
fonts documentals i no documentals, amb l’ajuda de guies, dels companys i 
del professorat. 
Utilització de diferents tipus de biblioteques (aula, centre, pública, personal, 
virtual) per a obtindre informació. 
Avaluació de processos i resultats. 
Valoració de l’error com a oportunitat.
Reflexió sobre la importància de la lectura i l’escriptura com a mitjans lúdics
i d’aprenentatge. 
Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats 
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat 
d’automotivació. 
Superació d’obstacles i fracassos. Mostrar iniciativa, idees innovadores, 
perseverança i flexibilitat.

BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels àmbits personal, 
acadèmic i social, de tipologies diverses (especialment narratius i descriptius 
de forma autònoma, instructius i expositius breus, relacionats amb l’activitat
acadèmica, amb l’ajuda del professorat i dels companys, i seqüències 
argumentatives breus i senzilles), a través de l’anàlisi dels elements formals i 
de contingut propis del nivell acadèmic, utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora adequades al text i a l’objectiu de la lectura, per a 
construir el significat global del text i per al gaudi personal.

BL 2.2. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció 
ortogràfica, gramatical i lèxica del nivell educatiu, textos en suports diversos
dels àmbits personal, acadèmic i social, de diverses tipologies (especialment 
narratius i descriptius, de forma autònoma i creativa, instructius i expositius 
breus relacionats amb l’activitat acadèmica amb l’ajuda del professorat i dels
companys, i justificacions breus i senzilles), aplicant les estratègies del 
procés d’escriptura i utilitzant un llenguatge no discriminatori.

BL2.3. Avaluar, amb ajuda de guies i del professorat, individualment i en 
equip, els textos escrits propis o aliens, com a part del procés d’escriptura, 
identificant els errors d’adequació, coherència, cohesió i correcció del nivell 
educatiu, i resolent els dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de 
diccionaris impresos o digitals i altres fonts de consulta.

BL 2.4. Resumir textos orals i escrits narratius i descriptius, seleccionant les 
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Utilització del pensament alternatiu.
Desenrotllament del sentit crític.
Ús de ferramentes digitals de busca en pàgines web especialitzades, 
diccionaris i enciclopèdies en línia, bases de dades especialitzades, etc., i 
visualització.
Emmagatzematge de la informació digital. 
Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast 
d’informació.
Disseny de presentacions multimèdia. 
Ús 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, etc.
Utilització del correu electrònic i mòduls cooperatius en entorns personals 
d’aprenentatge com ara blogs, fòrums, wikis, etc. 
Adquisició d’hàbits i conductes per a la comunicació i la protecció de 
l’individu i per a protegir els altres de les males pràctiques com el 
ciberassetjament. 
Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció d’este.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Aplicació dels coneixements sobre les característiques bàsiques dels textos 
narratius i descriptius a la comprensió, interpretació i anàlisi d’estos: 
identificació de la intenció comunicativa, l’àmbit d’ús i el canal; distinció de 
la idea principal, les idees secundàries i l’organització del contingut; 
identificació dels elements dels textos narratius (narrador, personatges, 
espai, temps, diàlegs, etc.); localització d’informació explícita i implícita; 
anàlisi dels mecanismes gramaticals (connexió, referència, eix temporal de 
passat), del lèxic i dels recursos expressius (comparació, hipèrbole, etc.); 
interpretació de la informació contextual i no verbal (títol, il·lustracions, 
etc.), etc.
Ús d’estratègies de planificació, com a part del procés d’escriptura, 
especialment en textos narratius i descriptius: determinar la intenció, el 
destinatari i el tipus de text; observar textos model; generar idees (pròpies i 
dels companys); ordenar les idees seguint esquemes temporals o espacials.
Ús de processadors de textos en l’escriptura: gestió d’arxius i carpetes, 
edició bàsica (desplaçament, selecció, copiar, apegar), format de caràcter, 

informacions essencials, generalitzant informacions relacionades i elaborant
un text coherent i cohesionat que no reproduïsca literalment parts del text 
original, amb la finalitat d’informar del contingut dels textos altres persones.

BL2.5. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball individuals o 
col·lectius, amb ajuda de guies i models i la direcció del professorat, sobre 
temes motivadors per a l’alumnat, seguint les fases del procés d’un projecte 
de treball, per a obtindre un producte final original de caràcter narratiu o 
descriptiu, fent una previsió de recursos i temps ajustada als objectius 
proposats; adaptar-lo a canvis i imprevistos transformant les dificultats en 
possibilitats; avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final, i 
comunicar de forma personal els resultats obtinguts.

BL2.6. 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, del nivell educatiu, buscant i 
seleccionant informació en mitjans digitals de forma contrastada; crear 
continguts per mitjà d’aplicacions informàtiques d’escriptori, i col·laborar i 
comunicar-se amb altres filtrant i compartint informació i continguts 
digitals de forma segura i responsable. 

BL2.7. Realitzar amb ajuda de models, de forma eficaç, tasques o projectes; 
tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les 
seues fortaleses i debilitats; mostrar curiositat i interés durant el 
desenrotllament, i actuar amb flexibilitat buscant amb suport solucions 
alternatives.
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alineació, ortografia, inserció d’imatges, etc. 
Ús d’estratègies de textualització o escriptura, com a part del procés de 
producció escrita, amb l’ajuda de guies, dels companys i del professorat: 
redactar esborranys, usar diccionaris i gramàtiques, controlar la progressió 
de la informació, reescriure.
Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la revisió 
ortogràfica, gramatical i lèxica.
Ús i aplicació d’estratègies de comprensió lectora, especialment en textos 
narratius i descriptius. Abans de la lectura: establir els objectius de lectura; 
formular prediccions sobre el tema, l’acció, els personatges, etc., a partir de 
la informació paratextual (títol, il·lustracions, capítols, etc.); observar 
l’estructura externa. Durant la lectura: mantindre l’atenció constant; 
comprovar les prediccions i formular-ne de noves; reflexionar al final de 
cada paràgraf  sobre la coherència i la progressió de l’acció narrativa; 
formular inferències sobre l’acció, l’estructura, els personatges, etc.; 
consultar el diccionari per a resoldre problemes de comprensió lèxica. 
Després de la lectura: determinar l’organització del contingut; resumir 
l’acció; respondre a preguntes sobre els elements textuals (narrador, 
personatges, espai, temps, diàlegs, etc.), sobre aspectes formals (connectors 
temporals i espacials, temps verbals, sinònims i altres mecanismes de 
referència, etc.), sobre dades explícites i implícites; localitzar i explicar els 
recursos expressius; valorar les prediccions efectuades.
Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos escrits narratius 
(contes, novel·les, rondalles, còmics, cartes personals, etc.), descriptius 
(seqüències descriptives en textos literaris narratius, fitxes de dades 
personals, catàlegs comercials, etc.), instructius (avisos i normes del centre, 
instruccions per a realitzar activitats escolars, etc.), expositius (definicions 
del diccionari, preguntes d’activitats o proves amb resposta breu, etc.), 
argumentatius (opinions breus en la interacció escrita en la web, en 
ressenyes o comentaris de textos literaris, etc.).
Producció de textos escrits narratius (diaris i cartes personals, narracions 
inventades, còmics, biografies, etc.), descriptius (de personatges de textos 
literaris, inventades, perfils personals, etc.), instructius (normes de classe, de 
la biblioteca d’aula, etc.), expositius (definicions, resposta breu a preguntes 
d’activitats o proves, etc.), argumentatius (justificacions personals breus, 
valoracions breus sobre llibres llegits, etc.), amb adequació, coherència, 
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cohesió i correcció, d’acord amb les característiques pròpies dels gèneres.
Creació de textos escrits de caràcter narratiu o descriptiu, individuals i 
col·lectius, a partir de propostes que promoguen la creativitat i el gaudi 
personal, usant recursos lingüístics (comparació, metàfora, hipèrbole, 
paral·lelisme, etc.), recursos del llenguatge no verbal (il·lustracions, etc.) i 
ferramentes digitals d’edició i presentació a partir de models.
Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, 
coherència i cohesió) en l’escriptura de textos narratius i descriptius. 
Ús de tècniques de selecció, organització i revisió del lèxic nou.
Revisió de produccions pròpies i alienes, identificant i corregint els errors 
ortogràfics, gramaticals i lèxics, d’acord amb les normes de correcció 
determinades per al nivell educatiu.
Reescriptura total o parcial dels textos escrits, corregint els errors en 
l’adequació, coherència, cohesió i correcció detectats en el procés 
d’avaluació i revisió.
Planificació i realització, amb ajuda de guies i models i la direcció del 
professorat, de projectes de treball individuals i en equip, seguint les fases 
del procés: presentació (coneixement de l’objectiu del projecte, activació de 
coneixements previs, organització i planificació), busca d’informació 
(planificació, obtenció, selecció, reorganització i posada en comú de la 
informació), elaboració del producte final (procés d’escriptura), presentació 
(exposició del producte final) i avaluació (avaluació, autoavaluació i 
coavaluació del producte final i del procés d’elaboració del projecte).
Actuació eficaç en equips de treball, de manera guiada: participar en la 
planificació i divisió del treball, realitzar les tasques personals i el rol 
assignat, aportar idees constructives, col·laborar amb els companys i 
acceptar-los, utilitzar el diàleg per a la resolució de conflictes, usar 
estratègies de supervisió i resolució de problemes, prendre decisions 
raonades en comú, etc.
Utilització guiada 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.
Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. 
Construcció d’un producte o meta col·lectiu, compartint informació i 
recursos.
Utilitzar el pensament com un mitjà i un fi, per a la reflexió guiada, a través 
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de qüestionaris o iniciant-se en l’escriptura d’un diari, sobre el procés 
d’aprenentatge i els coneixements de qualsevol tipus adquirits durant la 
realització d’un projecte de treball.
Avaluació de les produccions pròpies o alienes, com a part del procés 
d’escriptura, amb ajuda de guies, del professorat, individualment i en equip, 
comparant el resultat amb el pla original, jutjant si el text respon a l’objectiu
d’escriptura i analitzant l’adequació, coherència i cohesió, amb la finalitat de
millorar els textos. 

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

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA
Identificació d’enunciats.
Identificació de l’oració simple i dels seus components (subjecte i predicat).
Reconeixement del subjecte i dels seus tipus (omés i múltiple).
Introducció als complements del predicat: complement directe, 
complement indirecte i complements circumstancials.
Reconeixement dels elements de la situació comunicativa i de les propietats 
textuals en textos narratius i descriptius.
Anàlisi de la coherència textual: identificació d’idees principals i secundàries
i organització del contingut, en funció de la intenció comunicativa. 
El plurilingüisme i la realitat plurilingüe d’Espanya.
Identificació de les llengües d’Espanya, dels seus trets característics i de la 
seua distribució geogràfica. 

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Reconeixement i ús de classes de paraules flexives i no flexives:
El substantiu: gènere, nombre i classes.
L’adjectiu qualificatiu :gènere, nombre, grau i classes, i posició de l’adjectiu 
qualificatiu.
Els determinants: article (gènere, classes; absència) i adjectiu determinatiu 
(gènere, nombre i classes: demostratius, possessius, indefinits, numerals).
El pronom: gènere i nombre, classes (personals, demostratius, possessius, 

BL3.1. Identificar les distintes categories gramaticals que componen un 
enunciat, establint la concordança gramatical entre estes, i classificar-les i 
reconéixer el paper gramatical i semàntic que exercixen en el discurs, per a 
utilitzar-les amb correcció en la comprensió i creació de textos narratius i 
descriptius.

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant correctament les normes 
ortogràfiques de la llengua pròpies del nivell educatiu.

BL3.3. Identificar els distints procediments de creació del lèxic, propis del 
nivell educatiu, distingint entre els morfològics i els préstecs d’altres 
llengües, per a enriquir el vocabulari.

BL3.4. Explicar les relacions d’igualtat-semblança i d’oposició-contrarietat 
que s’establixen entre les paraules per a captar el sentit global d’un text.

BL3.5. Identificar el subjecte, per mitjà de l’establiment de la concordança 
amb el verb, i el predicat, així com els complements del verb adequats al 
nivell educatiu, per a expressar-se i redactar textos narratius i descriptius 
amb major correcció i propietat.

BL3.6. Reconéixer els elements de la comunicació que intervenen en textos 
narratius i descriptius i justificar si complixen les propietats textuals, atenent
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numerals, indefinits).
El verb (persona gramatical, nombre, conjugació verbal, modes indicatiu) i 
tipus (verbs regulars, irregulars i auxiliars). Formes no personals.
L’adverbi. 
Les preposicions.
Les conjuncions.
Les interjeccions.
Establiment de la concordança nominal i verbal.
L’abecedari. El nom de les lletres i correspondència entre grafemes i 
fonemes.
Ús de grafemes i seqüències de grafemes especials (c-q, g-gu, c-ç, g-j, t-g, t-j, b-
v, h, tx-ig-x, s-ss-z).
Els dígrafs.
Separació de paraules en síl·labes.
Reconeixement del diftong, triftong i hiat.
Aplicació de les regles generals d’accentuació. 
Accentuació de monosíl·labs. Accent diacrític.
L’apòstrof.
Ús de la dièresi.
Ortografia de noms propis.
Ús de les majúscules i accentuació de lletres majúscules.
Ús del punt i de la coma, dels dos punts i dels punts suspensius. 
Ús dels signes d’interrogació i exclamació.
Identificació dels elements constitutius de la paraula (arrel i afixos) i creació 
de famílies lèxiques.
Reconeixement i ús dels procediments de formació de paraules: paraules 
simples, paraules compostes i derivades.
Explicació del significat de neologismes i préstecs lèxics atenent el seu 
origen i procedència (anglicismes, gal·licismes)
Reconéixer gentilicis d’Espanya.
Reconeixement de les relacions d’igualtat-semblança (sinonímia, polisèmia i 
homonímia) i d’oposició-contrarietat (antonímia) entre les paraules.
Aproximació a la cohesió textual: explicació de connectors textuals 
(d’addició, oposició, temporals, etc.); de mecanismes lexicosemàntics com 
ara repeticions lèxiques, família lèxica i relacions semàntiques (sinonímia, 
antonímia, el·lipsi, etc.); mecanismes de cohesió gramatical (substitució per 

principalment la coherència, pròpies del nivell educatiu, per a, després d’un 
procés de reflexió, realitzar un ús adequat de la llengua. 

BL3.7. Reconéixer les diferents llengües que conformen la realitat 
plurilingüe d’Espanya, explicar els seus trets característics i establir la 
distribució geogràfica d’eixes llengües, per a enriquir-se i desenrotllar una 
actitud respectuosa cap a un entorn plurilingüe i pluricultural.

CSC

CCLI
CSC
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mitjà de pronoms, eix temporal) i mecanismes paralingüístics i elements 
gràfics.
Aproximació a l’adequació textual: àmbit d’ús i finalitat comunicativa, 
relació entre emissor i receptor, reconeixement de marques lingüístiques de 
modalització (adjectius qualificatius i lèxic valoratiu, etc.) i ús no 
discriminatori del llenguatge.

Bloc 4: Educació literària. Curs 1r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONTINGUTS COMUNS AMB LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA
Aproximació al coneixement d’altres mons (reals o imaginaris) a partir de la 
lectura.
Utilització, de manera progressivament autònoma i responsable, de 
diferents tipus de biblioteques (d’aula, centre, pública, virtual).
Coneixement i respecte de les normes de funcionament, consulta guiada de 
catàlegs digitals i en línia. 

CONTINGUTS ESPECÍFICS
Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, concordes amb el 
nivell, com a base per a la formació de la personalitat literària i el gaudi 
personal.
Selecció de lectures de manera autònoma o a proposta del professor, de la 
biblioteca o d’altres àmbits (intercanvi, préstecs, compra, consulta en línia, 
etc.).
Pràctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de
textos literaris com a font de gaudi i informació i com un mitjà 
d’aprenentatge i enriquiment personal.
Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell educatiu.
Anàlisi de les característiques expressives dels textos teatrals, relacionant-los
amb el cine, la ràdio i la televisió.
Aplicació de tècniques teatrals i de lectura expressiva en veu alta i en 
dramatitzacions.
Tècniques d’elaboració de treballs personals, de creació i/o d’investigació 

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries pròximes als seus gustos, triades 
lliurement o a proposta del professor, en silenci, en veu alta o participant en
dramatitzacions i improvisacions de textos adequats al nivell, aplicant, si és 
el cas, tècniques expressives i teatrals.

BL4.2 Elaborar un portfolio, amb una selecció de documents i creacions 
realitzats a partir de lectures, literàries i no literàries, pròximes als interessos 
de l’alumnat, de forma reflexiva i crítica.

BL4.3 Exposar, en suports diversos, orals i escrits, de forma guiada, les 
conclusions crítiques i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les 
arts i la ciència, analitzant i comparant obres, personatges, temes i tòpics 
universals en creacions de diferent naturalesa.

BL4.4 Analitzar, de forma guiada, un corpus de textos literaris, seleccionats 
entorn d’un tema o tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura, 
identificant els trets essencials de l’època i les característiques del gènere i 
realitzant un comentari de forma i contingut per a expressar raonadament 
les conclusions extretes, per mitjà de la formulació d’opinions personals.

CCLI
SIEE
CEC
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senzilla i supervisada sobre una lectura realitzada.
Creació d’un portfolio de lectura que incloga una selecció de treballs 
individuals o en equip (cartells, fotografies, eslògans, videopoemes, fitxes de
lectura, infografies, creacions a partir de ferramentes web, citacions i 
pensaments, etc.) i una fitxa de registre de les creacions (nom del treball, 
data i motiu de l’elaboració, objectius plantejats, context de realització, 
valoració i avaluació del resultat). 
Foment de l’hàbit lector per mitjà de la participació en iniciatives que 
impulsen la realització de lectures amenes (club de lectors, ciberlectures, 
tertúlies literàries, pla lector del centre, etc.).
Connexió entre la literatura i la resta d’arts (música, pintura, cine, etc.), 
relacionant obres, personatges i temes universals: l’espai dels mites, l’amor i 
la literatura, herois i antiherois, el joc literari i l’avantguarda.
Pervivència i evolució de personatges tipus, temes i formes a partir de la 
comparació d’obres de tota la història de la cultura.
Interpretació del sentiment humà implícit en les obres comparades.
Introducció a la literatura o a partir dels textos d’autoria masculina i 
femenina.
Tractament evolutiu de temes i tòpics en una selecció de textos significatius.
Temes: l’espai dels mites, l’amor i la literatura, herois i antiherois, el joc 
literari, l’avantguarda, etc.
Tòpics: carpe diem, etc.
Reconeixement de les característiques pròpies dels gèneres literaris a partir 
d’una selecció de textos en prosa i en vers.
La narració en prosa i en vers. Elements de les narracions.
La lírica i els recursos mètrics en vers. 
El teatre en prosa i en vers.
La literatura d’idees: aforismes.
Anàlisi senzilla de textos: localització guiada del text en el seu context social,
cultural, històric i literari; anàlisi senzilla del contingut de l’obra o text (tema,
tòpics, argument, personatges, estructura, formes i llenguatge literari i 
intenció de l’autor); figures retòriques (pla lexicosemàntic: prosopografia, 
etopeia, retrat, topografia, hipèrbole, comparació, antítesi, metàfora, etc.; 
pla morfosintàctic: paral·lelisme, asíndeton, polisíndeton, derivació, etc.; pla 
fònic: versificació, onomatopeia, etc.).


