
 
 

 

PLANTEJAMENT DEL TALLER DE COMPETÈNCIES DE 1r i 2n ESO 
 

AIRE LIBRE 2020-2021 
 

1) INTRODUCCIÓ 
 
L’assignatura és optativa de 1r i 2n ESO i consta de dues sessions a la setmana. L’alumnat 

podrà realitzar-la en els dos cursos consecutivament. 
 

2) METODOLOGIA 
 

És tracta d’una programació oberta i flexible en el temps, basada en projectes 

motivadors que s’adapten a les necessitats i característiques del grup. Es treballaran les 

competències clau mitjançant diferents projectes que serviran com a centres d’interès 

per a propiciar que els aprenentatges siguen significatius. Aquests projectes inclouran 

continguts tant de l’àrea de Llengua com de Matemàtiques. Ambdues competències 

resulten claus per a l’organització i autorregulació del pensament, les emocions i la 

conducta, per a interpretar i comprendre la realitat, així com per a construir i comunicar 

el coneixement.  

 

La consecució d’aquestes competències condiciona decisivament la capacitat d’aprendre, 

per això l’objectiu d’aquesta optativa és proporcionar a l’alumnat les estratègies bàsiques 

de planificació personal i les habilitats necessàries per a comprendre i expressar oralment 

i per escrit, contribuint a possibilitar i garantir la continuïtat de l’aprenentatge. 
 
 

3) CONTINGUTS 
 
Bloc 1. La llengua com a instrument d’aprenentatge i comunicació, recull una sèrie 

d’ítems que s’articulen al voltant de les estratègies que es posen en funcionament per 

activar els processos d’aprenentatge en combinació amb les habilitats lingüístiques. Es 

posarà especial atenció al ús i aplicació de les tècniques de recerca i tractament de la 

informació tant amb els mitjans tradicionals com amb l’aplicació de les tecnologies de la 

informació i la comunicació. 
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Bloc 2. Coneixement de la llengua, basa la seua organització en els processos 

d’observació, anàlisi, identificació, reconeixement i sistematització del sistema lingüístic i 

els seus components, des de l’ortografia fins a les situacions comunicatives i els factors 

que incideixen en elles. Tot això amb un caràcter pràctic i centrat en l’aplicació de 

l’aprenentatge dels processos i tècniques que es treballen en el bloc 1. Pel que fa al 

coneixement de la llengua, hi ha que insistir, especialment, en la reflexió quant a les 

semblances i les diferències entre el Valencià i el Castellà per aclarir determinades 

formes, significats i usos. 

 

Finalment, el bloc 3. Educació literària, recull continguts de tipus genèric referits a la 

literatura, que serveixen tant per a consolidar l’hàbit de lectura, practicar la lectura i la 

recreació de textos, adequant tot això a les noves necessitats de simbolització de 

l’experiència i de l’expressió dels sentiments, com per a sistematitzar les observacions 

sobre les convencions literàries. Existeix la possibilitat de que en alguns centres es 

configuren grups de tercer curs, l’objectiu dels quals no siga el reforç si no l’ampliació de 

Valencià: Llengua i literatura i Castellà: llengua i literatura. En aquest cas, el professorat 

ha de programar l’ensenyament-aprenentatge a partir dels objectius, continguts i criteris 

d’avaluació de la matèria objecte d’ampliació, amb una especial incidència en els registres 

lingüístics, la modalització, els rasgos distintius entre el llenguatge oral i l’escriptura, el 

context històric i social de les obres i autors literaris i l’aplicació de les tecnologies de la 

informació i la comunicació. 

 

En la concreció dels continguts al llarg dels cursos s’ha primat la seua funcionalitat i 

utilitat considerant que l’optativa està concebuda com a matèria de reforç. És per això 

que en cada nivell es tenen en compte els continguts fonamentals de l’etapa o curs 

anterior. El curriculo d’aquestes matèries contribueix a l’adquisició de les competències 

bàsiques de la mateixa manera que les matèries de Valencià: Llengua i literatura i 

Castellà: Llengua i Literatura, segons el curriculo presentat en l’Annex del Decret 

112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel que s’estableix el curriculo de l’Educació 

Plantejament del Taller de competències de 1r i 2n d’ESO 2   



 
 

 

Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana. 

 

El interès està centrat en la competència en comunicació lingüística, la referent a 

aprendre a aprendre, la que potencia l’autonomia i iniciativa personal, en el tractament 

de la informació i competència digital, però al mateix temps té la intenció de contribuir a 

la consecució de la competència cultural i artística, de al competència social i ciutadana, 

de la competència en el coneixement i la interacció amb el mon físic i de la competència 

matemàtica. Totes elles són part important en el desenvolupament del individu i per això, 

han sigut considerades en la determinació dels objectius, continguts i criteris d’avaluació. 
 
 

Projectes Aspectes a treballar 

La meua xarxa social Expressió oral, pensament crític, planificació, 
estructuració del discurs. 

Càlcul mental Multiplicacions i operacions combinades 

El Nadal 
Recerca de informació, planificació, pensament 

crític, competència digital, geometria, 
ortografia. 

Pasqües Comprensió lectora, ortografia, expressió 
escrita. 

Escape room/Olimpiada Ortografia i estructura gramatical 

 
 
 
 

4) CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
1. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les normes 

de la comunicació: torn de paraula, organitzar el discurs, escoltar e incorporar les 

intervencions dels altres. 

2. Expressar-se de forma oral per a transmetre fets, coneixements, opinions o per a 

portar a terme les diferents funcions comunicatives, utilitzant un vocabulari precís, i 

una estructura coherent. 

3. Comprendre el sentit global dels textos orals, reconeixent les idees principals i 
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secundàries i identificant idees i valors no explícits. 

4. Interpretar e integrar les idees pròpies amb les contingudes en els textos, comparant i 

contrastant informacions diverses, i mostrar la comprensió mitjançat la lectura en veu 

alta amb l’entonació i la fluïdesa adequades.  

5. Narrar, explicar, descriure, resumir i exposar opinions e informacions en textos 

relacionats amb situacions quotidianes i escolars, de forma ordenada, adequada, 

relacionant els enunciats entre sí, emprant de forma habitual els procediments de 

planificació i revisió dels textos així com les normes gramaticals i ortogràfiques i tenint 

cura amb la cal·ligrafia, l’ordre i la presentació. 

6. Utilitzar estratègies de lectura i d’escriptura per a planificar treballs, localitzar i 

recuperar informació, realitzar inferències, esquemes i resumir els textos llegits 

reflectant l’estructura i les idees principals i secundàries. 

7. Utilitzar les biblioteques, videoteques, etc. I comprendre els mecanismes i 

procediments d’organització i selecció d’obres i altres materials. Col·laborar en 

l’atenció i millora dels materials bibliogràfics i altres documents disponibles en l’aula i 

en el centre. 

8. Comprendre i utilitzar la terminologia gramatical i lingüística pròpia del curs en les 

activitats de producció i comprensió de textos. 

9. Utilitzar les tècniques (enumeració, referència, aclaracions, paràfrasi, comparació, 

classificació, etc.) que despleguen les estratègies d’aprenentatge aplicades a continguts 

de les àrees no lingüístiques per a construir coneixements, processar informació i 

exposar conclusions i resultats mitjançat textos orals i escrits. 

10. Conèixer i comprendre les principals formes i gèneres de la tradició literària. Identificar 

el gènere al que pertany un text literari llegit en la seua totalitat, reconèixer els 

elements estructurals bàsics, els grans tipus de recursos lingüístics i emetre una opinió 

personal. 

11. Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneg de la informació: recerca, elaboració i 

presentació, amb ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies. 

Planificar i portar a terme, individualment o en equip, la consulta de diccionaris 
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especialitzats i obres de consulta diverses, en el marc de breus treballs d’investigació. 

Iniciar-se en l’ús dels processadors de textos per a aplicar-los a treballs senzill, utilitzant 

els mitjans informàtics complementaris (Internet, bases de dades, CD, etc.). 

 
 
Els criteris de qualificació són els següents: 
 

Criteri % 
Realització de treballs diaris a classe 20% 
Esforç, companyerisme, comportament 15% 
Presentació de projectes de i plans de treball 15% 
Estratègies metacognitives i funcions executives (organització, 
planificació, atenció, memòria…) 10% 

Competència lingüística (Comprensió oral y escrita. Expressió oral y 
escrita) 20% 

Competència matemàtica (Numeració y càlcul mental. Operacions, 
Mesures y Geometria) 20% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: aquesta programació és únicament orientativa i tant els projectes com l’ordre de 
les activitats poden canviar durant el curs, si el transcórrer diari així ho exigeix. De 
qualsevol manera, es desenvoluparan els continguts fonamentals del Blocs. 
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