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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

3. Produir textos orals i multimodals amb fluïdesa,
coherència, cohesió i 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.

6. Seleccionar i contrastar informació procedent de
diferents fonts de manera progressivament
autònoma, avaluant la seva fiabilitat i pertinència
en funció dels objectius de lectura i evitant els
riscos de manipulació desinformació, i integrar-la i
transformar-la en coneixement per comunicar-la,
adoptant un punt de vista crític i personal al mateix
temps que respectuós amb la propietat
intel·lectual.

6. Seleccionar i contrastar informació procedent de
diferents fonts de manera progressivament
autònoma, avaluant la seva fiabilitat i pertinència
en funció dels objectius de lectura i evitant els
riscos de manipulació desinformació, i integrar-la i
transformar-la en coneixement per comunicar-la,
adoptant un punt de vista crític i personal al mateix
temps que respectuós amb la propietat
intel·lectual.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

3.1. Realitzar exposicions i argumentacions orals
d'una certa extensió i complexitat amb diferent
grau de planificació sobre temes d'interès
personal, social, educatiu i professional
ajustant-se a les convencions pròpies dels
diversos gèneres discursius, amb fluïdesa,
coherència, cohesió i el registre adequat en
diferents suports, utilitzant de manera eficaç
recursos verbals i no verbals.

6.1. Seleccionar i contrastar informació procedent
de diferents fonts de manera progressivament
autònoma, avaluant la seva fiabilitat i pertinència
en funció dels objectius de lectura i evitant els
riscos de manipulació desinformació, i integrar-la i
transformar-la en coneixement per comunicar-la,
adoptant un punt de vista crític i personal al mateix
temps que respectuós amb la propietat
intel·lectual.

6. 2. Elaborar treballs de recerca de manera
guiada en diferents suports sobre diversos temes
d'interès acadèmic, personal o social a partir de la
informació seleccionada.
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Sabers bàsics:

B. Comunicació
B.1. Context: components del fet comunicatiu

- 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
- Seqüències textuals bàsiques, amb especial atenció a les expositives.
- 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.
- Gèneres discursius propis de l'àmbit social. Xarxes socials i mitjans de comunicació. Etiqueta digital i riscs de desinformació, manipulació i vulneració

de la privacitat a la xarxa. Anàlisi de la imatge i dels elements paratextuals dels texts icònics, verbals i multimodals.
B.3. Processos

- Interacció oral i escrita de caràcter informal i formal: cooperació conversacional i cortesia lingüística. Escolta activa, assertivitat i resolució dialogada
dels conflictes.

- 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 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.

- Comprensió lectora: sentit global del text i relació entre les seves parts. La intenció de l'emissor. Detecció d'usos discriminatoris del llenguatge verbal
i icònic. Valoració de la forma i el contingut del text.

- Alfabetització mediàtica i informacional: Cerca i selecció de la informació amb criteris de fiabilitat, qualitat i pertinència; anàlisi, valoració,
reorganització i síntesi de la informació en esquemes propis i transformació en coneixement; comunicació i difusió de manera creativa i respectuosa
amb la propietat intel·lectual. Utilització de plataformes virtuals per a la realització de projectes escolars.

C. Educació literària
C.1. Lectura autònoma

- Criteris i estratègies per a la selecció d'obres variades que incloguin autores i autors a partir de la utilització autònoma de la biblioteca escolar i
pública disponible.

C.2. Lectura guiada
- Estratègies de construcció compartida de la interpretació de les obres, a través de converses literàries, amb la incorporació progressiva de

metallenguatge específic.
- 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 Familiar Professional
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Dinàmiques de presa de consciència:

- Puesta en común de los conocimientos acerca de la historia de la literatura.
- Explicación, por parte del docente, en qué consiste un texto expositivo y de sus características, sus tipos, etc.
- El docente repartirá los temas a cada grupo creado.
- Habrá una base de orientación.
- Investigación en grupo acerca de la historia de la literatura asignados previamente.
- Búsqueda de textos que se adapten a los temas que se han de explicar.
- Presentación en clase de los temas preparados y posterior ampliación de la explicaciones por parte del docente.

Instruccions i materials:

- Puesta en común de los conocimientos acerca de la historia de la literatura.
- El docente repartirá los temas (creados por el docente y se colgarán progresivamente en Google Classroom) a cada grupo creado.
- Investigación en grupo acerca de la historia de la literatura asignados previamente.
- Búsqueda de textos que se adapten.
- Presentación en clase de los temas preparados. El aprendizaje ha de ser cooperativo, por lo que los alumnos conocerán la historia de la literatura a

partir de las explicaciones dadas en clases por sus pares. Al finalizar cada exposición, el docente la ampliará con los contenidos que no hubieran
sido expuestos, o con datos curiosos que puedan llamar la atención del alumnado.

- Rúbrica de expresión oral.
- Habrá una base de orientación previa a la realización de las tareas.

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

- Creación de grupos de investigación, de entre tres y cuatro alumnos cada uno, que tendrán como objetivo explicar diferentes temas/apartados de la
historia de la literatura (la información destacada ya habrá sido proporcionada a los alumnos y estos deberán complementarla) y presentar dicha
información al resto de compañeros de manera oral (con recomendable soporte visual/escrito, así como ejercicios o juegos para comprobar la
asimilación de los temas tratados).
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Asimismo, se ayudarán de la base de orientación proporcionada para revisar que han realizado adecuadamente la fase de investigación y que están
preparados para realizar la exposición ante el resto de la clase (o, en caso contrario, realizarán las correcciones necesarias).

- Los grupos se dividirán los contenidos a tratar de la siguiente manera:

- Grupo 1: Literatura medieval (lírica)
- Grupo 2: Literatura medieval (subgéneros narrativos + narrativa)
- Grupo 3: Literatura renacentista
- Grupo 4: Miguel de Cervantes
- Grupo 5: Literatura barroca (lírica)
- Grupo 6: Literatura barroca (narrativa y teatro)

- Tarea final: cada grupo tendrá como tarea la exposición oral realizada para el resto de la clase acerca de los temas que han investigado.

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.

- Durante la fase de investigación por grupos, el docente se asegurará de que cada grupo ha entendido el material que se les ha hecho llegar.
Además, irá revisando que contrastan la información y la toman de fuentes fiables. Se irán resolviendo las dudas que pudieran surgir.

- En la fase de presentaciones el profesor procurará no tener que intervenir, ya que ya habrá ayudado a la elaboración de las mismas, si bien puede
hacer pequeños comentarios o ayudas cuando los considere necesarios.

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

- Guía de observación.
- Mediante la exposición oral de cada grupo se evaluará el criterio 3.1. (utilizando para tal fin la rúbrica de expresión oral proporcionada al inicio de la
situación de aprendizaje a los alumnos).
- El criterio 6.1. será calificado a partir de las observaciones del profesor durante el proceso de investigación, así como del producto final (la exposición oral).
- El criterio 6.2. será evaluado mediante la corrección de los distintos soportes que hayan utilizado los alumnos durante el desarrollo de la exposición oral.


