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1.Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un 
mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle xxi, per a l’entesa i mediació entre 
persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i 
estereotips lingüístics.  
 
2. Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual en les llengües de l’escola 
per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la cerca i elaboració d’informació i en la 
transformació dels coneixements), per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se 
i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 
 
3. Aconseguir la competència en llengua castellana de manera que sigui possible que, al final de 
l’educació obligatòria, s’utilitzi normalment i correctament les dues llengües oficials. 
 
4. Utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la 
informació i comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats 
informacions, opinions i sentiments diversos i per participar en la vida social. 
 
5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o audiovisualment, de manera 
coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, adoptant una actitud respectuosa i 
de cooperació.  
 
6. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat acadèmica, social i 
cultural tot valorant la lectura com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement d’un 
mateix i del món, i consolidar hàbits lectors. 
 
7. Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les convencions dels 
gèneres, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, tot valorant el 
coneixement del patrimoni literari com una manera de simbolitzar l’experiència individual i 
col·lectiva.  
 
8. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes 
d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció, i transferir aquests coneixements a les altres llengües que s’aprenen a partir de 
la reflexió sobre els propis processos d’aprenentatge.  
 
9. Conèixer la realitat plurilingüe de Catalunya, d’Espanya i del món actual, i valorar les varietats de 
la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa cultural.  
 
10. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat 
d’aprenentatge i d’us de les llengües i participar activament en el control i avaluació del propi 
aprenentatge i el dels altres. 
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L’avaluació es basa en les dimensions següents:  

- comprensió lectora 
- expressió escrita 
- comunicació oral 
- literària 
- actitudinal i plurilingüe 

 
A més, s’avaluen les dues competències transversals següents: 

- digital 
- social i personal 

 
Totes aquestes dimensions s’avaluen de manera global a l’hora d’obtenir la qualificació mitjana de 
l’àrea. Els termes qualitatius per valorar el grau d’assoliment són: 
 
AE: assoliment excel·lent 
AN: assoliment notable 
AS: assoliment satisfactori 
NA: no assoliment 
 
1. Els alumnes que no presentin els deures  quan toca o arribin tard a clase sense justificació  

tindran un negatiu que els restarà puntuació de la dimensió actitudinal. 

2. Els instruments d´avaluació seran les proves escrites , les exposicions orals , les activitats  
d´ensenyament-aprenentatge, els treballs i el dossier de l’alumne. 

3.  A les proves escrites es descomptarà 0,10 per errada ortogràfica, fins a un màxim de 2 punts. 
Les faltes greus baixen 0,20. 

4. Si un/a alumne/a no es presenta a un examen haurà de parlar amb el professor per fer-lo un 
altre dia. Això sí, només podrà fer-lo si la falta està justificada pels pares. 

5. Es realitzaran dues redaccions i una exposició oral com a mínim per trimestre. 

S’aprovarà l’assignatura amb dos trimestres aprovats , un d’ells la tercera  avaluació . També es 
podrà aprovar si la mitjana global dels tres trimestres dóna AS. 
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• Si no aprova el curs l’alumne/a  tindrà l’opció de presentar-se a una prova  de recuperació al 

mes de juny. 
• Si no se supera la prova de juny s’haurà de presentar a la prova extraordinària de setembre on 

s’avaluarà de tot el curs. 
• També hi haurà l’opció de millorar la nota per aquells/es alumnes que ho desitgin al mes de 

juny. 
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• Llibre de text Vigía 1. Editorial Teide. 
• Llibres de lectura: 

- Manolito Gafotas, de Elvira Lindo. 
- Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda. 
- El chip experimental, de Ignasi Garcia. 

• Fulls quadriculats per confeccionar el dossier de la matèria.  
• Fulls blancs i dossiers de plàstic per presentar treballs i exercicis.  
• Bolígrafs i altres estris. 
 

 


