
PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS DE LA TERCERA 
AVALUACIÓ AMB ELS NOUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 
I PROMOCIÓ.  
 
 
 
 
 
 
                                                
                            CATALÀ  2N D’ESO 
 
                               
                    BLOC DE LLENGUA I COMUNICACIÓ 
 
                 Continguts  Criteris d’avaluació 
-Lectura:  

• Lectura d’un fragment de 
Robison Crusoe de Daniel 
Defoe 

• Lectura d’un fragment d’Un 
enemic de poble de Henrik 
Ibsen. 

• Lectura d’un fragment de Què 
farem, què direm? De Pep 
Coll  
 
 
 

-LITERATURA 
 
 

• Les auques. L’auca del 
senyor Esteve. Santiago 
Rusiñol 
 

• El drama modern: la 
representació dels conflictes 
socials. 
-Els grans gèneres teatrals. 
-Henrik Ibsen 
-Joan Puig i Ferrater 
 

• Les llegendes. La llegenda del 
comte Arnau 

- Llegir, comprendre i interpretar 
textos escrits d’obres de la 
literatura universal i catalana 
captant-ne el sentit global, 
identificant-ne la informació 
rellevant, extraient-ne 
informacions concretes, fent-ne 
inferències, determinant-ne 
l’actitud del parlant, i reconèixer 
alguns aspectes de la seva 
forma i el seu contingut. 
 
 
 
 
 
 
-Reconèixer les auques i saber 
què les identifica. 
 
-Reconèixer les característiques 
del    drama modern i els autors 
més significatius d’aquest àmbit. 
 
-Saber explicar què és una 
llegenda i conèixer la llegenda 
del Comte Arnau 
 
 
 
 



 
 
 
 
-Tipus de texts: 

• Texts periodístics. La notícia. 
• L’explicació sintètica.  

-L’article divulgatiu. 
 

 
 
 
 
 
 
-Saber què és una notícia i la 
seva estructura.  
 
-Aprendre a explicar una 
matèria. 
 

                    
                   BLOC DE LLENGUA I SOCIETAT 
 

• Les llengües com a elements 
configuradors de la identitat 
personal i col·lectiva. 

 
• Coneixement i reflexió de la 

diversitat lingüística en el 
món actual. Principals 
famílies lingüístiques. 

 
• Coneixement del domini 

lingüístic. El nom de la 
llengua. La unitat de la 
llengua catalana i la variació 
geogràfica del català. 

 
 
 

 
 
 
 

- Ser conscient de la varietat 
de llengües, també de les 
varietats dialectals del català i 
conèixer-ne el domini 
lingüístic.  

 

 
                              
                BLOC DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 
 
 
 
-Gramàtica. 
 
Morfologia i sintaxi. 
 

• El complement del nom. 
• Els complements del verb I: 

CD, CI I CRV. 

 

- Identificar el CN i els elements 
que el conforment. 
 
- Observar, reconèixer i explicar 
els usos dels grups nominals, 
adjectivals, verbals, 
preposicionals i adverbials dins 
el marc de l’oració simple. 
 



• Els complements del verb II: 
CC, C Atributiu, C Pred. i C 
Agent. 

 
 
 

 
 
 
 
-Ortografia: 
 

• Les lletres j/g, x/ix i tx/ig. 
-Les consonants fricatives i 
africades. 
-Normes ortogràfiques. 
 

• Les lletres m i n i el dígraf ny. 
-Les consonants nasals. 
-Normes ortogràfiques 

 

- Reconèixer i explicar en els 
textos el funcionament sintàctic 
del verb a partir del seu significat 
i distingeix els grups de paraules 
que poden funcionar com a 
complements verbals 
argumentals i adjunts. 

 
 

 
 
 
      -  Conèixer, usar i valorar de    
       les normes ortogràfiques. 
 

- Utilitzar correctament les 
consonants fricatives i africades i 
les consonants nasals 
 
 
 
 
 

 
                                         BLOC  DEL PLA LECTOR 
 
-Pla lector: 

• Lectura lliure o recomanada 
d’obres de la literatura 
catalana i universal i de la 
literatura juvenil com a font 
de plaer, d’enriquiment 
personal i de coneixement 
del món per aconseguir el 
desenvolupament dels seus 
propis gustos i interessos 
literaris i la seva autonomia 
lectora. 

 
 
 

- 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-se 
amb els altres. 

 
 

 
                                     MATERIALS I RECURSOS 
 



 

Recursos impresos  

 

- Llibre de l’alumnat. 
- Material fotocopiable de reforç i 
consolidació dels objectius mínims.  

 
Recursos digitals  

 

- MOODLE 
- Llibre digital. 
- Recursos interactius, vídeos 
tutorials, kahoot, recursos web.  

- Tutories online amb famílies i 
alumnes.  

 
 

                         ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.  

 
 

La varietat d'activitats s'han dissenyat per contribuir que l’alumnat reforci i 
consolidi els aprenentatges de manera progressiva des d'activitats més 
reproductives fins a activitats més competencials que incorporen processos 
cognitius més complexos. 
Es combinaran estratègies i destreses de pensament, d’educació emocional, 
d’ús de les TIC mitjançant tècniques i activitats que afavoreixin una resposta 
a la diversitat, adequant-se als diferents ritmes, motivacions, interessos i 
estils d’aprenentatge de l’alumnat.  

 
 
 
 
 
 
 

                    CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I PROMOCIÓ  

 

Continguts  

 

 

La qualificació de les matèries i/o àmbits a 
l'avaluació final ordinària no podrà ser inferior 
a la qualificació que tendria l'alumne tenint en 
compte les evidències d'aprenentatge 

 

80%  

 



disponibles abans de la suspensió de les 
activitats lectives presencials. 

Qualificació de l’alumne tenint en compte les 
evidències d’aprenentatge disponibles abans 
de la suspensió de les activitats lectives 
presencials. 
(Mitjana entre la 1a. i 2a. avaluació)  

 
Activitats/ 
Treballs  

 

Valoració de les activitats/ treballs a partir de 
l’inici de la suspensió de les activitats lectives 
presencials. Repercutiran exclusivament per 
augmentar la qualificació que tenia  

 

 

10%  

 

Pla lector La lectura de la tercera avaluació repercutirà 
exclusivament per augmentar la qualificació 
que tenia l’alumne abans de la suspensió.  

 

10%  

 

TOTAL  

 

 100% 

Recuperació 
d’avaluacions 
i pendents de 
cursos 
anteriors 

1.  Les valoracions de les activitats, treballs i/o 
resultats de proves realitzats a partir de l'inici 
de la suspensió de les activitats lectives 
presencials es consideraran exclusivament 
per augmentar la qualificació que tenia 
l'alumne abans de la suspensió i proporcionar 
evidències del grau de desenvolupament de 
les competències clau. Els alumnes podran 
recuperar les qualificacions negatives, siguin 
del curs actual o siguin de cursos anteriors, i 
augmentar les qualificacions positives que 
tenien abans de la suspensió. Cada centre ha 
d'establir els procediments i criteris i adaptar-
los a cada situació. El professors vetllaran per 
la realització i seguiment d'aquestes tasques, 
activitats o proves de recuperació. 
2. La recuperació de les matèries pendents de 
cursos anteriors es podrà fer mitjançant 
treballs, activitats i/o proves presencials o a 
distància, segons l'evolució de l'estat d'alarma. 
 
 

 

 

Promoció  La repetició de curs, atesa a la situació 
actual, serà d’aplicació extremadament 

 



 excepcional i sempre que el tutor junt amb la 
resta del claustre del professorat  implicat en 
el curs més l’equip psicopedagògic del 
centre, i amb la conformitat de les familia,  
consideri que és la mesura més beneficiosa 
per a l’alumne.  

 
 

 

 


