
Situació d’aprenentatge
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Matèria Lengua castellana y literatura

Títol/Pregunta ¿Cómo se llegó a las batallas de gallos?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a
desenvolupar:

Competència específica 2 a
desenvolupar:

Competència específica 3 a
desenvolupar

Competència específica 4 a
desenvolupar

4. Comprendre, interpretar i
valorar, amb sentit crític i diferents
propòsits de lectura, tot
reconeixent el sentit global i les
idees principals i secundàries,
identificant la intenció de
l’emissor, reflexionant sobre el
contingut i la forma i avaluant la
seva qualitat i fiabilitat, per tal de
donar resposta a necessitats i
interessos comunicatius diversos
per construir coneixement.

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

5. Produir textos escrits i
multimodals coherents,
cohesionats, adequats i correctes
ateses les convencions pròpies
del gènere discursiu triat, per
construir coneixement i per donar
resposta de manera informada,
eficaç i creativa a demandes
comunicatives concretes.

Aquesta competència específica
es connecta amb els següents
descriptors del Perfil de sortida:
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1,
CD2, CD3, CPSAA5, CC2.

8. Llegir, interpretar i valorar obres
o fragments literaris del patrimoni
nacional i universal, utilitzant un
metallenguatge específic i
mobilitzant l'experiència biogràfica
i els coneixements literaris i
culturals que permetin establir
vincles entre textos diversos i amb
altres manifestacions artístiques
per tal de conformar un mapa
cultural, per eixamplar les
possibilitats de gaudi de la
literatura i per crear textos
d'intenció literària.

Aquesta competència específica
es connecta amb els següents
descriptors del Perfil de sortida:
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1,
CCEC2, CCEC3, CCEC4.

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

Aquesta competència específica
es connecta amb els següents
descriptors del Perfil de sortida:
CCL1, CCL5, CP3, CD3,
CPSAA3, CC1, CC2, CC3.
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Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

4.1. Comprendre i interpretar el
sentit global, l'estructura, la
informació més rellevant i la
intenció de l'emissor de textos
escrits i multimodals d'una certa
complexitat que responguin a
diferents propòsits de lectura,
realitzant les inferències
necessàries.

5.1. Planificar la redacció de
textos escrits i multimodals d'una
certa extensió atesa la situació
comunicativa, el destinatari, el
propòsit i canal; redactar
esborranys i revisar-los amb ajuda
del diàleg entre iguals i
instruments de consulta; i
presentar un text final coherent,
cohesionat i amb el registre
adequat.

8.3. Crear textos personals o
col·lectius amb intenció literària i
consciència d'estil, en diferents
suports i amb ajuda d'altres
llenguatges artístics i
audiovisuals, a partir de la lectura
d'obres o fragments significatius
en els quals s'emprin les
convencions formals dels diversos
gèneres i estils literaris.

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 de la comunicació.
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Sabers bàsics:

B. Comunicació
B.1. Context

- Components del fet comunicatiu: grau de formalitat de la situació i caràcter públic o privat; distància social entre els interlocutors; propòsits
comunicatius i interpretació d'intencions; canal de comunicació i elements no verbals de la comunicació.

B.2. Els gèneres discursius
- Propietats textuals: coherència, cohesió, adequació i correcció.
- Gèneres discursius propis de l'àmbit personal: la conversa, amb especial atenció als actes de parla que amenacen la imatge de l'interlocutor (la

discrepància, la queixa, l'ordre, la reprovació).
- Gèneres discursius propis de l'àmbit educatiu.

B.3. Processos
- 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

d'usos discriminatoris del llenguatge verbal i no verbal. Valoració de la forma i el contingut del text.
- Producció escrita. 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.
- Ús coherent de les formes verbals en els texts. Correlació temporal en la coordinació i subordinació d'oracions, i en el discurs relatat.
- Correcció lingüística i revisió ortogràfica i gramatical dels texts.
- Els signes de puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. La seva relació amb el significat.

C. Educació literària
C.2. Lectura guiada

- Relació entre els elements constitutius del gènere literari i la construcció del sentit de l'obra. Efectes dels seus recursos expressius en la recepció.
Estratègies d'utilització d'informació sociohistòrica, cultural i artística bàsica per construir la interpretació de les obres literàries.

- Relació i comparació dels texts llegits amb altres texts orals, escrits o multimodals, amb altres manifestacions artístiques i culturals i amb les noves
formes de ficció en funció de temes, tòpics, estructures i llenguatges. Elements de continuïtat i ruptura.

- Estratègies per interpretar obres i fragments literaris a partir de la integració dels diferents aspectes analitzats i atesos els valors culturals, ètics i
estètics presents en els texts. Lectura amb perspectiva de gènere.

- Processos d'indagació entorn de les obres llegides que promoguin l'interès per construir la interpretació de les obres i establir connexions entre texts.
Lectura expressiva, dramatització i recitació dels texts atesos els processos de comprensió, apropiació i oralització implicats.

- Creació de texts a partir de l'apropiació de les convencions del llenguatge literari i en referència a models donats (imitació, transformació, continuació,
etc.).

Context/contextos: Escolar X Social Personal X Familiar Professional
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Dinàmiques de presa de consciència:

En esta situación de aprendizaje se trabajarán diversos apartados relacionados con la literatura y, más concretamente con el verso, para,
posteriormente, ver su importancia en las canciones y en las batallas de gallos.

Instruccions i materials:

- Lluvia de ideas sobre qué es la literatura, para qué sirve, qué recursos estilísticos recuerdan, qué son las batallas de gallos, etc.
- Presentaciones (se colgarán progresivamente en Google Classroom) creadas por el docente acerca de los recursos estilísticos (parte II), los
tópicos literarios, las estrofas y series.
- Lectura y análisis de textos, sobre todo, en verso.
- Cómo las batallas de gallos nos enseñan literatura.
- Creación de poemas y enfrentamientos verbales, tanto por escrito como oralmente.
- Base de orientación previa a la realización de la exposición oral.
- Rúbrica de expresión oral y escrita.

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

- Lluvia de ideas para la toma de conciencia de los alumnos. Recordatorio de contenidos anteriores, tanto de 1º como de 2º ESO.
- Exposición por parte del docente sobre recursos estilísticos, tópicos literarios, estrofas y series…
- Explicación por parte del docente de las tareas a realizar en la presente situación de aprendizaje, así como las distintas evaluaciones de

la misma.
- Tarea final: cada grupo tendrá como tarea la creación de poemas en verso y/o enfrentamientos verbales, conocidos como batallas de

gallos, eliminando los usos discriminatorios de la lengua, etc. (Los estudiantes podrían realizar, además, otras producciones escritas u
orales).



Situació d’aprenentatge
3r ESO

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

- El profesor supervisará el remolino de ideas/debate inicial para ir desbloqueando la situación cuando fuera necesario o añadiendo
nuevos temas o preguntas al debate.

- El profesor explicará en múltiples clases qué son los recursos estilísticos, los tópicos literarios, las estrofas y series… Estas
explicaciones en grupo-clase se intercalarán con puestas en común e intervenciones por parte de los alumnos, actividades de diversa
índole, etc. Además, se explicarán las tareas a realizar en la presente situación de aprendizaje, así como las distintas evaluaciones de la
misma.

- El profesor supervisará en todo momento la tarea de los alumnos.

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

- Mediante la observación del profesor, se evaluarán la participación y las actividades realizadas en clase, las intervenciones de los
alumnos (criterio 4.1.).
- La planificación del producto final será evaluado mediante la coevaluación (criterio 5.1.).
- El producto final (y otras producciones oral y escritas) será evaluado a través de la rúbrica de expresión oral y/o escrita (criterio 8.3.).
- Finalmente, el criterio 10.1. será evaluado mediante la coevaluación.


