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Matèria Llengua Castellana i Literatura

Títol/Pregunta ¡Crea tu propia aventura!

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

5. Produir texts 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 texts
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 texts d'intenció literària.

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

9. Mobilitzar el coneixement sobre l'estructura de
la llengua i els seus usos i reflexionar de manera
progressivament 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.

Aquesta competència específica es connecta amb
els següents descriptors del Perfil de sortida:
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

5.1. Planificar la redacció de textos escrits i
multimodals senzills, atesa la situació
comunicativa, el destinatari, el propòsit i el 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.

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.
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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. Gèneres discursius
- Seqüències textuals bàsiques, amb especial atenció a les narratives, descriptives, dialogades i expositives.
- Propietats textuals: coherència, cohesió, adequació i correcció.

B.3. Processos
- Interacció oral i escrita de caràcter informal: prendre i deixar la paraula. Cooperació conversacional i cortesia lingüística. Escolta activa, assertivitat i

resolució dialogada dels conflictes.
- 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.
- Producció escrita: planificació, textualització, revisió i edició en diferents suports. Usos de l'escriptura per a l'organització del pensament: presa de

notes, esquemes, mapes conceptuals, definicions, resums, etc.
B.4. Reconeixement i ús discursiu dels elements lingüístics.

- Recursos lingüístics per tal d’adequar el registre a la situació de comunicació.
- Mecanismes de cohesió. Connectors textuals temporals, explicatius, d'ordre i de contrast. Mecanismes de referència interna gramaticals

(substitucions pronominals i adverbials) i lèxics (repeticions, sinònims, hiperònims i el·lipsis).
- Ús coherent de les formes verbals en els texts. Els temps del pretèrit en la narració. Correlació temporal en el discurs relatat.
- Correcció lingüística i revisió ortogràfica i gramatical dels texts. Ús de diccionaris, manuals de consulta i de correctors ortogràfics en suport analògic o

digital.
- Els signes bàsics de puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit. La seva relació amb el significat.

C. Educació literària
C.1. Lectura autònoma

- Expressió de l'experiència lectora amb suports d’exemples i fent servir progressivament un metallenguatge específic. Apropiació dels texts llegits a
través de diferents formes de recreació.

C.2. Lectura guiada
- Relació i comparació dels texts llegits amb altres texts, amb altres manifestacions artístiques i culturals i amb les noves formes de ficció en funció de

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

etc.).
D. Reflexió sobre la llengua

- Aproximació a la llengua com a sistema i a les seves unitats bàsiques tenint en compte els diferents nivells: el so i sistema d'escriptura, les paraules
(forma i significat), la seva organització en el discurs (ordre de les paraules, components de les oracions o connexió entre els significats).

- Procediments d'adquisició i formació de paraules. Reflexió sobre els canvis en el seu significat, les relacions semàntiques entre paraules i els seus
valors denotatius i connotatius en funció del context i el propòsit comunicatiu.



Situació d’aprenentatge matèria
1r ESO

Context/contextos: Escolar X Social Personal X Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

En esta situación de aprendizaje se pretende enriquecer la escritura de los alumnos culminando con la elaboración de una narración interactiva no lineal (de
tipo literario).
La situación de aprendizaje se iniciará con un cuestionario individual para los alumnos en el cual deberán responder algunas preguntas relacionadas con la
temática (como, por ejemplo, cuándo fue la última vez que hicieron una narración o una descripción). En muchos casos, los alumnos ven estos procesos
como meros textos académicos, sin percatarse de que los usan múltiples veces al día para explicar cómo les ha ido el día en el colegio, alguna anécdota
que les ha sucedido, algo que han visto, etc. De esta manera, se reflexionará sobre la importancia de narrar y describir correctamente, para, posteriormente,
a través de algunos casos prácticos, mejorar su propia producción de textos (en este caso, de manera escrita).

Instruccions i materials:

- Cuestionario inicial.
- Comprensiones lectoras de ejemplo.
- Presentaciones y ejercicios sobre algunos temas a tratar para mejorar sus textos: la narración, la descripción, las diferencias entre el texto literario y no
literario, así como algunos apartados relacionados con el uso adecuado del léxico.
- Chromebook de cada alumno para acceder al recurso online para la creación de la narración interactiva no lineal.
- Base de orientación para la elaboración de la tarea final.
- Rúbrica de evaluación de la expresión escrita (entregada a los alumnos antes de la elaboración de la misma).
Todo este material será facilitado a los alumnos mediante el Classroom de la asignatura.

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

- Se iniciará la situación de aprendizaje con un cuestionario inicial que ayudará a la reflexión posterior acerca de la importancia de la narración y la
descripción en la vida cotidiana.
- A continuación, empezaremos por entender las características, elementos… de las narraciones y las descripciones mediante sendas presentaciones y
comprensiones lectoras de ejemplo y algunos ejercicios relacionados, con distintas agrupaciones de alumnos según el caso.
- También entenderemos la diferencia entre los textos literarios y no literarios, mediante una presentación con diversos ejemplos, y, en grupos cooperativos,
realizaremos dos textos acerca del mismo tema (a elegir por el grupo), uno de ellos literario y el otro no literario.
- Antes de pasar a la tarea final, repasaremos algunos conceptos relacionados con la semántica que ayudarán a mejorar las producciones del alumnado en
la tarea final (sinónimos, palabras tabú…).
- Finalmente, se explicará detenidamente cómo realizar la tarea final a los alumnos (una narración interactiva no lineal de tipo literario), con la posibilidad
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también de añadirle elementos visuales, sonoros… Estos realizarán individualmente dicha tarea, ayudándose también de la base de orientación
proporcionada.

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

- El docente guiará a los alumnos en la reflexión de los resultados del cuestionario inicial de la situación de aprendizaje.
- Durante las tareas intermedias (comprensiones lectoras, ejercicios prácticos de modalidades textuales y semántica…), el profesor irá ayudando a los
distintos alumnos o grupos (dependiendo de la distribución de cada tarea), comprobando que han entendido las tareas y las realizan correctamente,
resolviendo dudas, etc. Dichos ejercicios serán también corregidos de distintas maneras (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación…).
- Ya aproximándose a la tarea final de la situación de aprendizaje, el docente seguirá verificando que los alumnos van realizando la tarea adecuadamente y
que cumplimentan la base de orientación que les servirá para planificar y revisar su texto.

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

- El criterio 9.2, previo a la tarea final de esta situación de aprendizaje, será calificado con una pequeña prueba de evaluación.
- Los criterios 5.1 y 8.3 serán evaluados a partir de la tarea final elaborada por los alumnos (texto narrativo interactivo no lineal) mediante la rúbrica de
expresión escrita que les será proporcionada de antemano, una vez se han realizado las prácticas anteriores que han ayudado a los alumnos a ir mejorando
sus producciones.


