
 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 
 Institut Vicenç Plantada 

 

LLENG. CATALANA 2n ESO (grup reduït) INCLUSIÓ EDUCATIVA 
Adreçada a l’alumnat amb necessitats educatives que no han assolit les           
competències bàsiques de 6è de primària i que necessiten el suport del grup             
reduït per millorar l’aprenentatge. 

Entenem que aquests criteris fan referència al que es detalla al Currículum de             
Llengua i Literatura. A continuació es presenten les competències bàsiques, els           
criteris i instruments d’avaluació. 

Entenem que aquestes són les competències generals de l’àmbit lingüístic i           
que seran adaptades al grup reduït amb alumnat SIEI i d’aula ordinària amb             
dificultats d’aprenentatge.  

Les competències seran adaptades per nivells de gradació segons les          
necessitats dels discents. 

Competències treballades durant el curs 
Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic que s’han de treballar al llarg 
del 3r curs de l’ESO i que s’han d’assolir per poder acreditar el primer 
cicle de l’etapa de la secundària obligatòria: 

Atenent que engloben les competències bàsiques ordinàries i que són adaptades al grup reduït 
en qüestió (degradació per nivells segons el PI del discent). 

Dimensió comprensió lectora 

• Competència 1.  Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos 
escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per 
comprendre’ls. 

• Competència 2.  Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i 
interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l. 

• Competència 3.  Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació 
per adquirir coneixement. 

Dimensió expressió escrita 

• Competència 4.  Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa 
(receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització. 

• Competència 5.  Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i 
suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 

• Competència 6.  Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva 
presentació formal. 

Dimensió comunicació oral  
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• Competència 7.  Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements 
prosòdics i no verbals. 

• Competència 8.  Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i 
no verbals pertinents. 

• Competència 9.  Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació 
comunicativa periniciar, mantenir i acabar el discurs.  

Dimensió literària  

• Competència 10.  Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes 
més significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal. 

• Competència 11.  Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre 
obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos 
literaris dels textos •Competència12. Escriure textos literaris per expressar 
realitats, ficcions i sentiments. 

Dimensió actitudinal i plurilingue 

• Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la 
informació i al coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un 
mitjà per estructurar el pensament i comunicar-seambelsaltres. 

• Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una 
actitud dialogant i d’escolta. 

• Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la 
diversitat lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu. 

Criteris i instruments d’avaluació trimestral 
Les orientacions per a l’avaluació seran les pròpies que marca el currículum 
que ens ocupa i segons els tres nivells de concreció. Es seguirà una avaluació 
contínua i progressiva segons la diversitat cultural i lingüística. 

Dimensió comprensió lectora: 20% 

Dimensió comunicació oral:  30% 

Dimensió literària:  20% 

Dimensió actitudinal i plurilingue:  30% 

Instruments d’avaluació generals: 

Rúbriques d’avaluació, observació d’aula, carpeta d'aprenentatge i projectes 
(produccions). 

Per competències o dimensions: 
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Els propis de cada unitat didàctica (projectes) que fan referència a la 
programació d’aula segons els continguts treballats i les seves dimensions 
corresponents. 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
La llengua és acumulativa, per tant si es recupera l’últim trimestre es recupera 
tota la matèria. No obstant, els discents que no assoleixin els criteris mínims de 
la matèria pertinent significarà que no han assolit el seu PI (programació 
personalitzada). Se’ls anticiparan tasques de treball individual, com per 
exemple, la confecció d’una carpeta aprenentatge (continguts claus). 

 

Criteris d’avaluació final 
Donats els objectius principals de la matèria, al final de curs es tindran en 
compte dos tipus d’avaluació: 

Avaluació d’acord als objectius del PI de ‘alumne: Atenció personalitzada 
(entenem que el PI és la programació del discent). 

Avaluació acreditativa: Segons l’assoliment de les competències mínimes per 
acreditar el 4t curs d’ESO de llengua catalana i literatura. 

 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 
Els propis de cada etapa i nivell de concreció (segons el curs). 

 

Observacions (si cal) 
 

 

 

 


