PROGRAMACIÓ DE CENTRE

Matèria: Lengua y Literatura Castellana
Nivell: 2º de Batxillerat
Anual
Departament: Romàniques
Observacions:
OBJECTIUS
1. Valorar les llengües com a mitjans per comunicar i per a la cohesió social, com a eines d'aprenentatge, i com a instruments d'accés a l'oci i al
plaer estètic.
2. Llegir, analitzar, explicar, apreciar i valorar de manera crítica els textos literaris, per tal d'entendre'ls i d'interpretar-los d'acord amb els
diferents contextos històrics i socials.
3. Potenciar la capacitat d'imaginació i d'abstracció, per descobrir la literatura com a via de representació i interpretació del món i de la vida,
cosa que comporta un enriquiment personal directament relacionat amb la capacitat per gaudir del plaer estètic.
4. Expressar oralment, per escrit i amb l'ús d'altres mitjans complementaris, la reflexió que genera la lectura i l'anàlisi de textos literaris.
5. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en interaccions comunicatives de diferent forma, necessàries per a la realització de les tasques,
la construcció de coneixements o la participació en la vida social.
6. Comprendre discursos orals, escrits i audiovisuals propis dels diferents contextos de la vida social i cultural, i especialment dels àmbits
acadèmics i dels mitjans de comunicació.
7. Emprar correctament la llengua i el llenguatge audiovisual en diferents situacions i amb diferents finalitats, especialment en l'àmbit
acadèmic. Prendre consciència de la pròpia manera d'expressar-se per millorar l'eficàcia comunicativa.
8. Fer del coneixement gramatical una eina eficaç per aprofundir en la comprensió, anàlisi i comentari de textos i, en general, en la millora de
l'ús de la llengua.
9. Obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents, emprant amb autonomia i esperit crític les tecnologies de la
informació i la comunicació.
10. Conèixer i valorar la riquesa de la realitat plurilingüe i pluricultural del món actual i més concretament de Catalunya i d'Espanya. Conèixer
les característiques generals dels períodes de la literatura en llengua catalana i castellana, així com els autors i les obres rellevants.
11. Analitzar els diferents usos socials de les llengües i evitar els estereotips lingüístics que comporten judicis de valor i prejudicis.
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CONTINGUTS
Dimensió comunicativa
Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals
• Gestió fluida i espontània de les interaccions orals escrites i audiovisuals per a la realització de les tasques acadèmiques i per a la construcció
del coneixement.
• Ús de les estratègies necessàries per adequar-se en cada moment als altres participants en la interacció i per col·laborar-hi eficaçment, sigui
quin sigui el domini que tinguin de la llengua.
• Ús de les estratègies necessàries per prendre la paraula o intervenir en el moment adequat i col·laborant perquè la interacció sigui reeixida;
també per defensar els punts de vista personals amb precisió i respecte vers les altres persones.
• Participació en converses i discussions amb flexibilitat i eficàcia, matisant les pròpies opinions i responent adequadament en situacions
d'humor, doble sentit, formals o de caire col·loquial. Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals
• Observació atenta de la varietat de discursos, identificació del registre lingüístic i del gènere o tipologia, si escau, i anàlisi pragmàtica dels
discursos per a una captació rigorosa del contingut, a fi d'adoptar una posició crítica en la seva interpretació.
• Lectura i treball sistemàtic de diversos discursos, amb interpretació guiada de les idees complexes i posicionament crític davant el text literari,
els mitjans de comunicació o altres.
• Identificació i contextualització de manifestacions mediàtiques diverses, amb atenció especial a l'estructura dels gèneres literaris i periodístics.
• Interpretació crítica de textos literaris, dels mitjans de comunicació i de la vida acadèmica on es desenvolupin missatges amb referències
socioculturals complexes.
• Utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l'entorn i de les biblioteques virtuals.
Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals
• Cerca i elaboració de conceptes o idees útils per a l'organització i per al desenvolupament general del discurs, i posicionament o comentari
crític sobre la informació elaborada.
• Coneixement i ús de les tècniques de maneig de les idees per a l'elaboració de discursos, aplicant els coneixements adquirits també en altres
matèries: presa d'apunts, pluja d'idees, ordenació en esquemes i mapes conceptuals, etc.
Planificació de l'estructura del discurs en relació amb els gèneres dins de cada registre, fonamentalment en els dels mitjans de comunicació.
• Organització del discurs en funció de l'ús de recursos verbals i no verbals (audiovisuals) de suport, atenent al nivell d'interacció amb altres
parlants (dialèctica, correcció, assertivitat).
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• Coneixement i ús de les tècniques de comunicació audiovisual, tot relacionant els elements verbals i no verbals amb l'expressió i la
presentació de les idees, experiències o sentiments.
• Elaboració de missatges orals, escrits i audiovisuals a partir de les estructures de cadascuna de les tipologies textuals o audiovisuals
concretes. • Aplicació de la reflexió metalingüística i metacognitiva (adequació, coherència, cohesió i correcció) com a base de regulació en
l'elaboració de les produccions pròpies i en la seva presentació final.
Coneixements per a la millora de la comprensió i expressió
• Anàlisi i reconeixement de les exigències dels diferents tipus de text que possibiliti la interiorització de les diverses regles de funcionament i
el seu ús conscient.
• Aplicació reflexiva de les característiques lingüístiques segons les diferents necessitats discursives: persuasió, explicació, manament,
expressió de la pròpia opinió, narració, descripció objectiva de fets o situacions, etc.
• Ús de connectors, tant per fer front a les necessitats anafòriques per aconseguir la cohesió textual, com dels marcadors de les relacions entre
els diferents segments significatius (adverbis, locucions, conjuncions, preposicions, etc.).
• Anàlisi de les relacions significatives entre les paraules en relació amb la coherència dels textos i la seva adequació al context, amb una
atenció especial als contextos acadèmics i socials.
• Reconeixement dels diferents nivells d'ús de la llengua i de les necessàries convencions que cada ús comporta.
• Ús de les normes ortogràfiques, gramaticals i tipogràfiques en la realització dels textos propis.
• Reconeixement i ús dels recursos lingüístics i paralingüístics d'inclusió dels discursos i les aportacions dels altres en el propi (citacions,
referències, etc.).
• Reconeixement i ús de la correlació entre la imatge, el so, el gest i la paraula en els productes comunicatius orals i audiovisuals.
• Capacitat d'usar els coneixements sobre el funcionament de la llengua per a l'autoavaluació i correcció de les produccions pròpies.
Dimensió de recerca i tractament de la informació
• Elaboració de textos en la realització dels quals calgui la captació, selecció processament i interpretació de dades i la comunicació oral, escrita
i/o audiovisual dels resultats.
• Identificació i localització de la informació contrastant el rigor i la credibilitat.
• Elaboració de continguts interpretant la vinculació entre diverses informacions i ampliant el coneixement.
• Elaboració del producte final amb la forma i el contingut adients.
• Comunicació pertinent del producte final i de les conclusions, a partir del coneixement dels canals de difusió.
• Ús de les eines TIC per a l'elaboració i la comunicació del coneixement.
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• Consciència de la dimensió ètica del maneig i ús de la informació (conèixer la manera adequada de respectar els drets d'autoria, de citar
adequadament les fonts consultades seguint alguna norma acceptada, d'ús ètic de la informació obtinguda, etc.).
Dimensió plurilingüe i intercultural
Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge
• Estratègies per a l'anàlisi dels recursos verbals i no verbals de les llengües que s'utilitzen en la construcció de la comunicació o discurs oral,
escrit o audiovisual.
• Coneixement dels trets comuns i diferencials de les llengües, especialment de la seva organització en sistemes interconnectats: el so (i els
sistemes d'escriptura), les paraules (creació i derivació, construcció de significats, els manlleus, les paraules internacionals, etc.), la manera
d'organitzar-les i les oracions (ordre de les paraules, temps verbals, components de les oracions, etc.), i els discursos (connexions entre idees o
els diferents tipus de text).
• Reflexió sobre els usos socials de la llengua. La llengua i el poder: sexisme, violència i discriminació sociocultural en els usos lingüístics.
Coneixement de les llengües
• Reconeixement i valoració de la situació de les llengües al món. Famílies de llengües i la seva evolució (naixement, vida i mort) i les
polítiques que atenyen aquestes situacions.
• Coneixement de la situació lingüística a Europa, Espanya i Catalunya: les famílies de llengües; llengües europees i les de l'emigració; les
varietats dintre una llengua; territoris on es parlen les llengües europees.
Comunicació en situacions multilingües
• Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües, especialment amb les de l'entorn més proper. Ús de les
estratègies necessàries per resoldre aquestes dificultats i altres que es poden produir en situacions d'interacció multilingüe o pluricultural, tot
acceptant les peculiaritats de les altres llengües o cultures presents.
• Identificació i adaptació a les característiques de les diferents cultures presents en situacions multilingües; gestió de l'alternança de llengües (o
de les varietats d'una mateixa llengua) presents en aquestes situacions i de les rutines conversacionals segons les necessitats de comunicació, de
manera que es faciliti la cooperació per dur a bon port la interacció.
• Domini de la competència comunicativa en més d'una llengua per realitzar intercanvis comunicatius amb parlants d'altres llengües en
situacions multilingües: quotidianes en els mitjans de comunicació, al carrer o en l'ús de les TIC, en especial per a la realització de tasques
acadèmiques.
• Ús del coneixement de les llengües romàniques com a bagatge que facilita l'accés a altres llengües de la mateixa família, especialment en la
comprensió de textos escrits.
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Actituds i llengua
• Consciència de pertinença a una comunitat lingüística, social i cultural on el català és vehicle de cohesió social i per a la construcció de la
identitat i de la cultura. Alhora sensibilitat per comprendre la complexitat i diversitat de relacions que cadascú manté amb les llengües i
cultures. • Valoració crítica i rebuig dels prejudicis relatius a les llengües: llengües fàcils i difícils; llengües primitives i llengües de cultura;
llengües sense gramàtica; llengües aptes per a la ciència; llengües superiors i inferiors; llengües riques i matisades, i llengües pobres.
• Valoració positiva i respecte vers les persones que parlen altres llengües o varietat lingüística, amb interès per conèixer i apreciar la cultura,
història, geografia, folklore, literatura i costums dels llocs d'origen de l'alumnat nouvingut a les aules.
• Reconeixement i actitud crítica davant els missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació rebuig o negació d'altri, i voluntat de
superar els prejudicis. Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències.
• Consciència de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de la riquesa que comporta l'acceptació de la
varietat lingüística i cultural.
Continguts comuns amb altres matèries
- Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
L’àmbit de llengües contribueix de manera directa al desenvolupament de les competències generals comunicativa, de recerca i tractament de
la informació. Així mateix, contribueix també en el desenvolupament de les competències digital, personal i interpersonal i en el coneixement i
interacció amb el món, ja que en l’àmbit de llengües cal considerar l’ús de les tecnologies, eina imprescindible en qualsevol dels camps
d’estudi, professionals o del treball; el paper que té la dimensió plurilingüe i intercultural en el desenvolupament de la competència personal i
interpersonal, i el paper de la dimensió estètica i literària com a constructora de representacions de la realitat: la metàfora i la creativitat són
eines necessàries, en general, per poder interpretar adequadament el món i actuar raonadament.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1- Comentar el contingut de textos orals, escrits o audiovisuals per tal de confrontar-los amb els propis coneixements o amb informació
obtinguda en altres fonts, i adoptar una posició crítica, ben argumentada i constructora de l'opinió personal.
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2. Realitzar exposicions orals on es desenvolupin temes d'un àmbit curricular, social, cultural o literari, després d'haver realitzat un procés de
documentació, d'organització d'idees i de planificació de l'estructura del discurs, i adequar les tècniques de suport audiovisual a la dinàmica de
l'exposició i a les especificitats dels destinataris i destinatàries.
3. Elaborar missatges escrits amb finalitats diverses, tot adaptant l'estructura de cadascun dels textos al tipus de discurs que més s'adigui amb
les necessitats comunicatives, tot valorant la reflexió i l'aplicació dels criteris d'adequació, coherència, cohesió i correcció en el producte final.
4. Aplicar sistemàticament els coneixements metacognitius, lingüístics, sociolingüístics, pragmàtics, discursius (adequació, coherència i
cohesió) i de correcció com a base de regulació en l'elaboració de textos orals, escrits i audiovisuals propis, de manera que es promogui
l'assoliment de l'autonomia i el rigor en la correcció i autoavaluació de les pròpies habilitats comunicatives.
5. Realitzar textos sobre temes literaris o relacionats amb temàtiques d'actualitat social o cultural dels mitjans de comunicació, tenint en compte
els components d'un treball acadèmic i tenint cura de la comunicació dels resultats, nous coneixements o el producte final de forma oral, escrita
o audiovisual, de manera que respecti la formalitat pròpia d'aquests treballs.
6. Llegir significativament durant el curs les obres programades de les literatures catalana i castellana, tot valorant l'enriquiment personal
aportat.
7. Planificar la captació i la selecció de la informació amb les valoracions crítiques de les fonts emprades; elaborar i organitzar la informació
obtinguda per tal que sigui susceptible d'anàlisi i discussió, i afavoreixi la construcció de nous coneixements.
8. Cooperar amb els companys i companyes en la realització de tasques d'aprenentatge demostrant capacitat d'organitzar-se, responsabilitzar-se,
compartir la informació i avaluar el funcionament de l'equip de treball.
9. Analitzar i valorar críticament l'ús de la llengua com a transmissora de pensament objectiu i subjectiu i, en aquest sentit, subjecta a les
normes socials i de convivència, al dret de les persones, a les relacions d'igualtat i de tracte interpersonal, tot defugint els prejudicis associats a
determinats usos lingüístics que representen exclusió, rebuig o negació d'altri.
10. Conèixer i valorar la riquesa lingüística que representa la realitat social de Catalunya i d'Espanya i establir relacions semàntiques, lèxiques i
estructurals entre les pròpies llengües d'ús i les altres llengües de la comunitat lingüística internacional. Conèixer les característiques generals
de l'espanyol d'Amèrica i algunes de les seves varietats.
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INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
Els criteris de calcificació seran:
80% conceptes+ 20% expressió oral, producció de textos i treball quotidià
1. Intentarem realitzar dos exàmens de matèria per trimestre.
2. A més dels exàmens de matèria, s’inclouran els llibres de lectura designats per a aquest curs en els trimestres que siguin indicats pel docent.
3. Per a l'obtenció de la mitjana de conceptes, els exàmens de matèria comptaran el 90% i l'examen de lectura el 10%, quan n’hi hagi.
4. En cas que la nota de l’examen de lectura sigui inferior a 4 (abans de descomptar-ne els errors lingüístics), caldrà recuperar-lo tot i que els
conceptes globalment estiguin aprovats. La nota que apareixerà al butlletí de notes serà un 1 independentment de la nota obtinguda a la matèria.
5. Tant en els exàmens com en els treballs, qualsevol error lingüístic restarà 0’1 de la nota sense límit de puntuació encara que sigui el mateix
repetit. Aquest criteri està extret dels criteris aplicats a les PAU.
6. L’arrodoniment de la nota es farà a l’alça a partir de les sis dècimes i a la baixa si no s’hi arriba.
7. Tot i que l’actitud no caldria ni esmentar-la a 2n de BATX, en cas que algun/a alumne/a mostri una conducta inadequada que comporti una
amonestació i/o expulsió de l’aula, el professorat de la matèria podrà descomptar fins a un punt de la nota trimestral.
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Nota d'Avaluació final:
Per a l'obtenció de la nota final de l'assignatura, es realitzarà la mitjana real de les notes obtingudes en les tres avaluacions, tenint en compte els
decimals. L'alumne/a pot aprovar l'assignatura amb dues avaluacions aprovades sempre que una d'aquestes sigui, necessàriament, l'última i que cap nota
sigui inferior a 2’5.
Recuperacions: L'alumne/a recuperarà el/s trimestre/s que calgui/n en els exàmens de suficiència trimestrals i/o de final de curs. En aquests
exàmens, també es rebaixarà la nota per errors lingüístics.
Per a la nota final, després de les recuperacions, es farà servir el mateix criteri aplicat per a l’obtenció de la nota d’avaluació final.
La nota màxima que es pot obtenir en una examen de recuperació és un cinc.
Millora de la mitjana: L’alumne/a té la possibilitat de presentar-se a un examen de millora si no ha de recuperar cap trimestre de la matèria. En el
cas que la nota de l’examen sigui superior a la nota d’Avaluació contínua, s’incrementarà com a màxim fins a dos punts.

EN CAS DE CONFINAMENT
Si el confinament és breu, s’aplicaran ela mateixos criteris explicats anteriorment.
En cas que sigui de tot un trimestre i un cop que el/la professor/a de la matèria ho hagi comunicat a l’alumnat, s’aplicaran els següents criteris:
60% conceptes+ 40% expressió oral, producció de textos i treball quotidià
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Obligatorietats:
-

Connexió presencial: és obligatòria la presència a les classes virtuals i la connexió de la càmera. En cas d’algun problema (tècnic o d’absència)
caldrà que sigui comunicat a través del tutor/a per les famílies.

-

En aquestes connexions, l’alumnat ha de presentar una actitud adequada: cal que estigui situat en el seu espai de treball i en condicions coherents
amb la responsabilitat que requereix aquest nivell.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes comportarà que la matèria quedi suspesa amb un 4 independentment de les
qualificacions obtingudes mitjançant els criteris d’avaluació.
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