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Matèria Lengua castellana y Literatura

Títol/Pregunta ¿TENDRÍAS UNA CITA CON BÉCQUER?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

8. Llegir, interpretar i valorar obres rellevants de la
literatura espanyola i hispanoamericana, utilitzant
un metallenguatge específic i mobilitzant
l'experiència biogràfica i els coneixements literaris
i culturals per establir vincles entre textos diversos,
per conformar un mapa cultural, per eixamplar les
possibilitats de gaudi de la literatura i per crear
textos d'intenció literària.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1,
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2.

8. Llegir, interpretar i valorar obres rellevants de la
literatura espanyola i hispanoamericana, utilitzant
un metallenguatge específic i mobilitzant
l'experiència biogràfica i els coneixements literaris
i culturals per establir vincles entre textos diversos,
per conformar un mapa cultural, per eixamplar les
possibilitats de gaudi de la literatura i per crear
textos d'intenció literària.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1,
CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2.

4. Comprendre, interpretar i valorar textos escrits,
amb sentit crític i diferents propòsits de lectura,
amb especial atenció a textos acadèmics i dels
mitjans de comunicació, reconeixent el sentit
global i les idees principals i secundàries, integrant
la informació explícita i realitzant les inferències
necessàries, identificant la intenció de l'emissor,
reflexionant sobre el contingut i la forma i avaluant
la seva qualitat i fiabilitat, per donar resposta a
necessitats i interessos comunicatius diversos i
per construir coneixement.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL2, CCL3, CCL5, CP2,
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

8.1. Explicar i argumentar la interpretació de les
obres llegides mitjançant l'anàlisi de les relacions
internes dels seus elements constitutius amb el
sentit de l'obra i de les relacions externes del text
amb el seu context social i històric i amb la tradició
literària, utilitzant un metallenguatge específic i
incorporant judicis de valor vinculats a l'apreciació
estètica de les obres.

8.2. Desenvolupar projectes de recerca que es
concretin en una exposició oral, un assaig o una
presentació multimodal, establint vincles
argumentats entre els clàssics de la literatura
espanyola objecte de lectura guiada i altres textos
i manifestacions artístiques clàssiques o
contemporànies, en funció de temes, tòpics,
estructures, llenguatge, recursos expressius i
valors ètics i estètics, i explicitant la implicació i la

4.1. Identificar el sentit global, l'estructura, la
informació rellevant i la intenció de l'emissor de
textos escrits i multimodals especialitzats, amb
especial atenció a textos acadèmics i dels mitjans
de comunicació, realitzant les inferències
necessàries i amb diferents propòsits de lectura.
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resposta personal del lector en la lectura.

Competència específica 4 a desenvolupar: Competència específica 5 a desenvolupar: Competència específica 6 a desenvolupar

9. Consolidar i aprofundir en el coneixement
explícit i sistemàtic sobre l'estructura de la llengua
i els seus usos, i reflexionar de manera autònoma
sobre les eleccions lingüístiques i discursives, amb
la terminologia adequada, per desenvolupar la
consciència lingüística, per augmentar el repertori
comunicatiu i per millorar les destreses tant de
producció oral i escrita com de comprensió i
interpretació
crítica.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1,
STEM2, CPSAA5.

10. Posar les pràctiques comunicatives al servei
de la convivència democràtica, la resolució
dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de
totes les persones, amb la utilització d’un
llenguatge no discriminatori i deixant de banda els
abusos de poder a través de la paraula, per
afavorir un ús no tan sols eficaç, sinó també ètic i
democràtic del llenguatge.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CCL5, CP3, CD3,
CPSAA3, CC1, CC2, CC3.

3. Produir textos orals i multimodals, amb atenció
preferent a textos de caràcter acadèmic, amb
rigor, fluïdesa, coherència, cohesió i el registre
adequat, ateses les convencions pròpies dels
diferents gèneres discursius, i participar en
interaccions orals amb actitud cooperativa i
respectuosa, tant per construir coneixement i
establir vincles personals, com per intervenir de
manera activa i informada en diferents contextos
socials.
Es connecta amb el següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2,
STEM1, CD2, CD3, CC2.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

9.2. Explicar i argumentar la interrelació entre el
propòsit comunicatiu i les eleccions lingüístiques
de l'emissor, així com els seus efectes en el
receptor, utilitzant el coneixement explícit de la
llengua i un metallenguatge específic.

10.1. Identificar i bandejar els usos discriminatoris
de la llengua, els abusos de poder a través de la
paraula i els usos manipuladors del llenguatge a
partir de la reflexió i l'anàlisi dels elements
lingüístics, textuals i discursius utilitzats, així com
dels elements no verbals que regeixen la
comunicació entre les persones.

3.1. Realitzar exposicions i argumentacions orals
formals amb diferent grau de planificació sobre
temes d’interès científic i cultural i de rellevància
acadèmica i social, ajustant-se a les convencions
pròpies de cada gènere discursiu i amb fluïdesa,
rigor, coherència, cohesió i el registre adequat, en
diferents suports i emprant de manera eficaç
recursos verbals i no verbals.

Sabers bàsics:

B. Comunicació Estratègies de producció, comprensió i anàlisi crítica de textos orals, escrits i multimodals de diferents àmbits amb atenció conjunta als següents
aspectes:
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B.3. Processos
− Interacció oral i escrita de caràcter formal. Prendre i cedir la paraula. Cooperació conversacional i cortesia lingüística.
− Comprensió oral: sentit global del text i relació entre les seves parts, selecció i retenció de la informació rellevant. La intenció de l'emissor. Detecció dels usos
discriminatoris del llenguatge verbal i no verbal. Valoració de la forma i el contingut del text.
− Producció oral formal: Planificació i cerca d'informació, textualització i revisió. Adequació a l'audiència i al temps d'exposició. Elements no verbals. Trets discursius i
lingüístics de l'oralitat formal. La deliberació oral argumentada.
− Comprensió lectora: sentit global del text i relació entre les seves parts. La intenció de l'emissor. Detecció dels usos discriminatoris del llenguatge verbal i icònic. Valoració
de la forma i el contingut del text.
− Producció escrita. Procés d'elaboració: planificació, redacció, revisió i edició en diferents suports.
B.4. Reconeixement i ús discursiu dels elements lingüístics
− Recursos lingüístics per adequar el registre a la situació de comunicació.

C. Educació literària

C.2. Lectura guiada

Lectura de clàssics de la literatura espanyola des de l'Edat mitjana fins al Romanticisme, inscrits en itineraris temàtics o de gènere, atesos els següents sabers:

− Construcció compartida de la interpretació de les obres a través de discussions o converses literàries.

− Anàlisi dels elements constitutius del gènere literari i la seva relació amb el sentit de l'obra. Efectes en la recepció dels seus recursos expressius.

− Utilització de la informació social i històrica, cultural i artística per interpretar les obres i comprendre el seu lloc en la tradició literària.

− Expressió argumentada de la interpretació dels textos, integrant els diferents aspectes analitzats i atenent els seus valors culturals, ètics i estètics. Lectura amb

perspectiva de gènere.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal X Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Está claro que en la actualidad ha cambiado el/los modelo/s de mujer y queremos que los alumnos reflexionen acerca de cómo son sus relaciones emotivas en la actualidad
y si responden a los patrones de su época, como sí ocurría en los tiempos de Bécquer. Por eso, partiremos de la lectura de los textos, analizaremos los temas que tratan las
Rimas, veremos qué características del movimiento literario y cultural se pueden deducir de ellas y después ya analizaremos los recursos del lenguaje y la finalidad con la
que se usan, les propondremos a ellos que jueguen con el lenguaje (y así empezamos a preparar el terreno para la siguiente SA), haremos un pequeño debate sobre la
perspectiva de género en el siglo XIX y en el XXI y acabaremos publicando un perfil del autor en una conocida red de contactos y viendo si tendría el éxito que tuvo en su
momento.
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Instruccions i materials:

PDF de las Rimas colgado en el Classroom de la clase.
Todo estará compartido con ellos en el Classroom. Las BO y las rúbricas estarán a su disposición desde el primer día.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

1ª) Comenzamos leyendo en clase en voz alta unas Rimas con ellos. Se les comenta los bloques temáticos que hay y se practica. Se les propone un cuestionario para
practicar y, en la sesión siguiente, harán otro en clase que será de autocorrección e irá con una nota.
2º) A partir de la lectura de más Rimas, y dándoles una base de orientación que harán en parejas, ellos deben deducir cuáles son las características del movimiento literario
detrás del autor. Lo hacen en parejas y al final ellos serán capaces de establecer las principales características del movimiento literario.
3º) Se repasan en clase las principales figuras estilísticas y en seguida pasamos a verlas en un poema todos juntos y en voz alta. Tras practicarlo y ver qué finalidad tienen
dichas figuras, se les propone un cuestionario de práctica para que ellos valoren si entienden o no el funcionamiento de este recurso y, en la siguiente sesión, se hace el que
se tendrá en cuenta para la calificación.
4º) Seguimos con el juego lingüístico y les damos un meme en el que se ve cómo juegan los autores con la lengua para conseguir finalidades expresivas y literarias. Se les
pide que imiten ese uso en parejas y se evaluará por medio de un padlet (o herramienta parecida) en la que los propios alumnos vean y juzguen el trabajo de sus
compañeros.
5ª) Para comprobar que entienden las historias que se esconden tras los poemas, les ofrecemos dos rimas bastante narrativas y les pedimos que pasen a prosa aquella
historia que encuentran en verso. Lo pueden hacer en parejas y será evaluado por el profesor.
6ª) En este punto ya habremos leído todas las Rimas del autor, así que tenemos información suficiente para deducir qué tipo de mujer le gusta a Bécquer, cómo se
comporta en sus relaciones y, para que el alumno lo pueda acercar a su realidad, le pedimos que lo extrapole a su vida cotidiana. Para ellos, en pequeños grupos, deben
preparar una mini exposición oral (no más allá de 7 minutos por equipo) en la que expliquen sus conclusiones al respecto. A la hora de preparar la exposición, tendrán
delante la rúbrica de evaluación que hemos preparado y el día de la exposición serán evaluados mediante nuestra evaluación (50%), la de sus compañeros (40%) y la propia
(10%).
7º) Como colofón, van a hacer en equipos un perfil de una conocida red de contactos para Bécquer. Este perfil debe ser fiel al autor y a su pensamiento, que llevamos
analizando semanas. El producto final se colgará en un padlet (o herramienta semejante) y será evaluado por los compañeros de acuerdo a si se ajusta o no a la información
que el autor nos ha dado de sí mismo.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.
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El profesorado estará siempre en clase dando vueltas. Empezaremos con una lectura guiada y muy dirigida, pero la idea es dejarles que ellos vayan llegando a sus propias

conclusiones y consigan hacer una lectura profunda de los textos. No solo qué dice el poema sino qué quiere decir… Además deben empezar a reflexionar acerca de cómo

el lenguaje es la mejor herramienta que poseemos para explicar nuestra realidad y nuestra manera de enfrentarnos al mundo.

Se les propondrán dos formularios para que practiquen en casa y, por si no están contentos con alguna de las calificaciones, se les ofrecerá de manera voluntaria alguna

actividad de refuerzo.

Mientras trabajan en equipo, iremos paseando por la clase y resolviendo las dudas que les puedan surgir.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

El producto final es la creación del perfil. Con él veremos si han entendido la persona y su momento y sobre todo que reflexionen acerca de las relaciones que ellos van

estableciendo y más en esta edad tan complicada como es la adolescencia.

Las explicaciones nuestras se limitarán al recordatorio de las figuras literarias y, sobre todo, leeremos CON ellos.


