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Objectius generals de la matèria a l’ESO 

 
La finalitat de l’ensenyament de la llengua catalana és aconseguir dominar-la progressivament, cosa 

que és essencial en el descobriment de la cultura i en l’obertura al món, i un dels factors que 

contribueix al descobriment de la identitat individual, social i personal. 

 

L’objectiu d’aquest àmbit és educar els nois i noies perquè desenvolupin aquelles competències  

bàsiques comunicatives i lingüístiques que possibilitin que, tant personalment com socialment, siguin 

capaços d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments de la ciutadania i de la comprensió 

dels altres. 

 

Els objectius que es pretenen aconseguir des d’aquesta matèria i que es van afavorint al llarg de 

l’ESO es poden resumir de la següent manera:: 

 

- Plantejar el desenvolupament integral i harmònic dels aspectes afectius, intel·lectuals i socials 

de l’alumne. 

- Formar parlants plurilingües i interculturals. 

- Acostar  l’alumnat al coneixement i l’ús funcional de la llengua.  

- Fomentar la millora de la comprensió lectora i el gust per la lectura. 

- Desenvolupar estratègies d’expressió oral i escrita per tal de millorar aquestes habilitats  

lingüístiques. 

- Potenciar l’interès de l’alumnat per millorar en l’ús de la llengua oral i escrita en la presentació 

dels seus treballs. 

- Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l’entorn i 

d’arreu. 

- Aplicar competències digitals en la interpretació i producció de textos.  

 

A més, es pretén aconseguir altres objectius, com són: 

 

- Responsabilitzar l’alumnat perquè realitzi les activitats i tasques que es proposen per millorar el 

nivell en la matèria. 

- Fomentar l’hàbit del treball personal, de manera que sigui el més autònom i reflexiu possible.  
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Dimensió comprensió lectora 
Textos escrits i multimèdia (CC1, CC19, CC22, CC23): 

Textos multimèdia (CC1, CC23): 
Cerca d’informació (CC3): 
Estratègies de comprensió lectora (CC2, CC15): 

 
Dimensió expressió escrita 
Textos escrits i multimèdia (CC19): 

Escriptura com a procés: planificació, textualització i revisió (CC4, CC15).  
El còmic (CC4, CC5). 
Presentacions escrites i multimèdia (CC5, CC23): 

Cerca d’informació i de models per a la realització de treballs escrits (CC3).  
Adequació (CC5, CC19, CC22, CC23): 
Coherència (CC5, CC21, CC22): 

Cohesió (CC5, CC22, CC23) 
Correcció (CC5, CC21, CC23): 
Presentació de l’escrit, tant en suport paper com digital (CC5):  

Presentació de l’audiovisual (CC5, CC23): 

 
Dimensió comunicació oral 
Textos orals (CC7, CC8, CC9): 
Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, interpretació, anticipació,  

inferència, retenció (CC6). 
Interaccions orals presencials i multimèdia (CC6, CC7, CC8, CC16, CCD1):  

 

Dimensió literària 
Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, castellana i universal i de la literatura 
juvenil (CC11, CC14). 

Consulta de fonts d'informació variades per a la realització de treballs (CC3).  
Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de 
la lectura (CC11): 

Redacció de textos d'intenció literària, a partir de la lectura de textos d’obres lliures i/o de l’època, 
utilitzant les convencions formals del gènere i des d’una perspectiva lúdica i creativa (CC13).  
 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 
Varietats de la llengua catalana i de la llengua castellana en els diferents territoris on es 
parlen (CC17).. 

Diversitat de llengües que es parlen a Espanya, a Europa i al món (CC18):  
Utilització dels coneixements de llengües en contextos reals i funcions diverses (CC17).  
Les llengües i els estats, llengües oficials i els factors que les han condicionat, llengües  

minoritàries (CC17, CC18). 

 
Bloc transversal de coneixement de la llengua 
Pragmàtica (CC19): 

Fonètica i fonologia (CC20): 
Lèxic i semàntica (CC21): 
Morfologia i sintaxi (CC22): 

Llenguatge audiovisual (CC24) 
Entorn personal d’aprenentatge (EPA) i dossiers personals d’aprenentatge (portafolis  
digitals). (CCD2) 
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L’avaluació del curs és contínua, globalitzadora, formativa, formadora i sumativa.  

 

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 suficient 

NA: no assoliment 

 

Es realitzaran dos o tres exàmens per trimestre. 

Si no es pogués fer un examen el dia i la data convinguts, es podrà realitzar en una altra data amb 

la presentació d’una justificació raonable. 

 

Pel que fa als llibres de lectura, una de les lectures es treballarà de manera específica en la matèria 

optativa de llengua catalana i literatura, que té una durada de dues hores setmanals durant un 

trimestre ( 1r trimestre: 1r ESO B, 2n trimestre: 1r ESO A, 3r trimestre: 1r ESO C). Les altres dues 

es treballaran durant les classes de  la matèria comuna i constituiran part del contingut dels exàmens 

trimestrals previstos. 

 

En tots els exàmens i treballs, hi haurà una penalització per errors lingüístics (ortografia, gramàtica,  

lèxic i puntuació, segons s’escaigui pel grau de desenvolupament del currículum) de -0.1 per errada 

fins a un màxim de dos punts. No es tindran en compte les errades repetides dins del mateix examen 

o treball. 

 

Se superarà la matèria amb dos trimestres aprovats, si la mitjana obtinguda és assoliment suficient  

i si un d’aquests dos trimestres és el tercer.  

 
L’alumnat amb NESE serà avaluat d’acord amb el corresponent PI.  
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L’alumne/a que no hagi assolit les competències lingüístiques bàsiques en finalitzar el curs tindrà 

opció de fer-ho al mes de juny (final ordinària). En aquest cas haurà d’examinar-se de tota la matèria 

i la qualificació obtinguda representarà el total de la nota.   

 

També hi haurà la possibilitat de presentar-se en aquesta convocatòria per millorar la nota. En aquest  

darrer supòsit, a l’alumnat que opti a pujar nota no necessàriament se li proposarà de fer la mateixa 

prova que l’alumnat que tingui les competències no assolides.  

 

L’alumnat que tingui les competències de la matèria no assolides a l’avaluació final ordinària tindrà 

l’opció de presentar-se a una prova al setembre per examinar-se de les seves competències  

bàsiques mínimes i lliurar el treball d’estiu. La nota constarà de la valoració global del treball i 

l’examen. En aquest cas, haurà d’examinar-se de tota la matèria. 

 

Si, tot i així, l’alumnat no supera les competències de la matèria, haurà d’aprovar el curs que estigui 

cursant per poder superar les competències del curs o cursos anterior/s.  

 

L’alumnat amb NESE seguirà aquest mateix procediment de recuperació, però atenent les 

indicacions del seu PI.   
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Llibre de text: Llengua catalana i Literatura 1 ESO. Atòmium 1; Text-La Galera 
 

Llibres de lectura: 
 

 Lectures 1r ESO 

A B C 

1r trimestre 

 

Cita a la paret de gel 

 

Així és la vida, Carlota  La pedra màgica 

2n trimestre Així és la vida, Carlota La pedra màgica Cita a la paret de gel 

 

3r trimestre La pedra màgica Cita a la paret de gel 

 

Així és la vida, Carlota 

 

Fulls / carpeta per a la realització dels treballs. 
Material personal per a la realització de les activitats a l’aula.  

Assistirem a la representació de l’obra de teatre: La tendresa, Teatre Poliorama, 7 de febrer de 

2019 

Es promourà la participació en diversos certàmens literari (especialmente els de proximitat)  i 

concursos. 
 

 


