MATÈRIA: LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
1r d’ESO
1. A partir de la lectura d’un text determinat, saber respondre les
preguntes que es plantegen i posar en pràctica les destreses
necessàries per a la comprensió del que es llegeix.
2. Llegir de manera expressiva textos senzills de diferents tipologies.
3. Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, coherent,
amb idees ben relacionades i amb bona presentació.
4. Aplicar els components formals i normatius de la llengua escrita
estudiats:
 Morfologia del substantiu
 Morfologia de l’adjectiu i la seva classificació.
 Identificació i ús de pronoms i determinants.
 Morfologia verbal i les formes de conjugació castellanes.
 Identificació de les paraules invariables i la seva classificació.
5. Identificar i aplicar els continguts relacionats amb la comunicació i
els seus elements.
6. Conèixer les diferents tipologies textuals, en especial, la narració.
7. Escriure amb correcció ortogràfica.
8. Conèixer la diversitat lingüística i la distribució geogràfica de les
llengües d’Espanya.
9. Realitzar un treball sobre un tema del currículum triant fonts
d’informació adequades.
10.Planificar i dur a terme una exposició oral a la classe
11.Aprofitar el temps de treball a classe.
12.Mostrar interès i actitud positiva envers la matèria.
13.Assistir puntualment a la classe.

2n d’ESO
1. A partir de la lectura d’un text determinat, saber respondre les
preguntes que es plantegen i posar en pràctica les destreses
necessàries per a la comprensió del que es llegeix.
2. Escriure textos de les tipologies treballades al llarg del curs.
3. Entonar i pronunciar correctament en la lectura en veu alta.
4. Aplicar els components formals i normatius de la llengua escrita
estudiats:
 Ortografia: normes de puntuació, accentuació, majúscules,
etc.
 Gramàtica:
a) Identificació de les categories gramaticals.
b) Identificació de les parts de l’oració: sintagma nominal i
sintagma verbal.
c) Conjugació verbal.
5. Identificar gèneres literaris, així com algunes característiques de la
mètrica castellana (versos, estrofes, figures retòriques …)
6. Planificar i dur a terme una exposició oral.
7. Aprofitar el temps de treball a classe.
8. Mostrar interès i actitud positiva envers la matèria.
9. Assistir puntualment a la classe.

3r d’ESO
1. A partir de la lectura d’un text determinat, saber respondre les
preguntes que es plantegen i posar en pràctica les destreses
necessàries per a la comprensió del que es llegeix.
2. Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, coherent,
amb idees ben relacionades i amb bona presentació.
3. Reconèixer i saber utilitzar les estructures formals dels diferents
tipus de text.
4. Identificar i aplicar els continguts relacionats amb la morfologia i la
formació de les paraules.
5. Identificar i aplicar els continguts relacionats amb la semàntica i el
significat de les paraules.
6. Conèixer l’estructura de l’oració simple, identificant els seus
elements i diferenciant els diferents tipus d’oració.
7. Conèixer i aplicar les normes ortogràfiques i de puntuació a
l’elaboració dels textos escrits.
8. Identificar les característiques bàsiques dels gèneres literaris i
classificar els textos aplicant aquest criteri.
9. Reconèixer, dins un poema, els elements bàsics de rima, versificació
i estrofes.
10.Conèixer les característiques generals dels grans períodes de la
història de la literatura, des dels orígens fins el segle XVII, així com
alguns autors i obres rellevants.
11.Realitzar un treball sobre un tema del currículum triant fonts
d’informació adequades.
12.Planificar i dur a terme una exposició oral a la classe
13.Aprofitar el temps de treball a classe.
14.Mostrar interès i actitud positiva envers la matèria.
15.Assistir puntualment a la classe.

4t ESO
1. A partir de la lectura d’un text determinat, saber respondre les
preguntes que es plantegen i posar en pràctica les destreses
necessàries per a la comprensió del que es llegeix.
2. Escriure un text adequat al seu propòsit comunicatiu, coherent,
amb idees ben relacionades i amb bona presentació.
3. Llegir de manera expressiva (entonació, pauses) i comprensiva
textos de diferent tipologia.
4. Reconèixer i saber utilitzar les estructures formals dels diferents
tipus de text.
5. Identificar i classificar les categories gramaticals, distingint entre
forma i funció de les paraules.
6. Conèixer l’estructura de l’oració simple, identificant les funcions
sintàctiques.
7. Identificar , classificar i analitzar correctament oracions coordinades
i subordinades de diferent tipologia.
8. Conèixer i aplicar les normes ortogràfiques i de puntuació a
l’elaboració dels textos escrits.
9. Conèixer les característiques generals dels grans períodes de la
història de la literatura, des del segle XVIII fins l’actualitat, així com
alguns autors i obres rellevants.
10.Realitzar un treball sobre un tema del currículum triant fonts
d’informació adequades.
11.Planificar i dur a terme una exposició oral a la classe
12.Aprofitar el temps de treball a classe.
13.Mostrar interès i actitud positiva envers la matèria.
14.Assistir puntualment a la classe.

