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PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 
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   UNITAT 1 

El Text narratiu. 
L’oració. Estructura de l’oració. 
Sons i grafies. La divisió sil·làbica. 
Estructura del mot. 

   UNITAT 2 
El text descriptiu. 
Complements del nom i del verb. 
L’accentuació. 
UNITAT 3 
El text conversacional. 
El substantiu. Gènere i nombre. 
L’accent diacrític. La dièresi. 

 
Els gèneres literaris: La Narrativa 
Lectura : Dedica’m un poema. 
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UNITAT 4 
El missatge audiovisual. 
L’adjectiu. 
Les vocals a/e àtones. 
La composició. 
UNITAT 5 
El text expositiu. 
Els determinants. 
Les vocals o/u àtones. 
Sentit propi i sentit figurat. 
UNITAT 6 
El text persuasiu. 
Els quantificadors. 
L’apostrofació i la contracció. El guionet. 
Les frases fetes i els refranys. 
 



 
 

 

Els gèneres literaris: La Poesia 
Lectura: Un estiu a Borneo. 
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UNITAT 7 
El verb (I) 
Essa sorda i essa sonora. 
Els mots polisèmics. Els mots sinònims. Els mots antònims. 
 
UNITAT 8 
El verb (II) 
p/b, t/d, c/g a final de mot b/v/w 
Els mots homònims. 
 
UNITAT 9 
El text argumentatiu. 
El verb (III) 
g/j, tg/tj, x/ix, tx/ig 
Vocabulari de l’ésser humà. 
 
Els gèneres literaris: El teatre 
Lectura: L’aigua del Rif. 
 
 

 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 
 
L’avaluació és contínua i es tindrà en compte el grau d’assoliment de les             
competències relacionades amb les dimensions pròpies de la matèria:         
comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita, literària, actitudinal i         
plurilingüe. 
 
El 50% de la nota final de cada trimestre inclou el resultat dels exàmens, proves 
o controls, segons continguts o competències avaluades. 
El 40% de la nota té un caire més competencial. 
Un 10% tindrà en compte l’àmbit personal i social així com el digital. 
 
En la presentació de treballs i exàmens, les faltes lingüístiques, de tota mena,             
descomptaran 0,1, fins a un màxim d’1 punt. 
En els dictats preparats, les faltes descomptaran 0,25. 
 
La recuperació d’una avaluació es produeix aprovant la següent. Per tal de            
superar amb suficiència l’assignatura es calcula la mitjana aritmètica que ha de            
ser com a mínim d’un 5. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cal aprovar dos de tres trimestres, essent obligatori el tercer.  
 
Per tal de créixer en responsabilitat i autonomia, es tindrà en compte l’actitud,             
l’atenció, la participació, l’autonomia en el treball de classe, la puntualitat en la             
presentació de tasques i el respecte vers la resta d’alumnat i professorat. 
 
En cas de no superar la prova o treballs corresponents a les lectures             
obligatòries, el professorat establirà els sistemes de recuperació que consideri. 
 
En el cas de l’alumnat amb dislèxia, s’aplicaran criteris i pautes adaptades de             
correcció. 
 
El professorat es reserva la facultat de canviar l’ordre i la intensitat amb què              
treballa segons les necessitats educatives de cada grup. 
 
 
 
 

 
MATERIALS 
 
 
-Llibre en format digital de l’editorial edebé. Llengua i Literatura, 1r ESO. 
 
-Llibres de lectura: 
 

● Dedica’m un poema encara que sigui teu, Mª C.Roca.  
Ed.Barcanova. ISBN: 978-84-48932862 
 

● Un estiu a Borneo, P.Garriga.  
Ed. Barcanova-Antaviana.ISBN:978-84-48921071 
 

● L’aigua del Rif, M. Flores Pallarès. 
Ed, La Mar de fàcil. ISBN:978-84-93716585 

 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
 



 
 

 

Es treballarà amb el llibre digital d’edebé. 
Es farà un dossier d’aprenentatge de cada tema que es presentarà a final de              
trimestre. 
 
Les lectures obligatòries es treballaran a partir de la plataforma digital           
“LEGILAND”, on  faran activitats creatives o de comprensió lectora. 
 
La comprensió lectora, l’expressió escrita, la comunicació oral i la dimensió           
literària es valoraran a través d’exposicions, exercicis proposats, proves         
específiques, dictats i redaccions. 
 
 
 


