
PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA PERÍODE  NO PRESENCIAL DEGUT COVID-19 

DEPARTAMENT:  VALENCIÀ, LLENGUA I LITERATURA. 2n ESO  
 

ASSIGNATURA CONTINGUT CRITERIS 

D'AVALUACIÓ 

ESTANDARS D'APRENENTATGE INSTRUMENTS 

D'AVALUACIÓ 

COMPETÈNCIES 

CLAUS 

2ESO, VALENCIÀ U.7: Vida sana 
- Els textos argumentatius. 

- La polisèmia i l’homonímia. 

- L’oració. El subjecte. 

- La essa sonora/sorda. 

 

U. 8: DESPLAÇAMENTS  

- Els textos conversacionals. 

- Les grafies: g, j, tg i tj. X, tx i 

ig. 

 

U.9: MUSEUS 

- La l·l, la h i les consonants 

nasals. 

 

LECTURA: Projecte 

booktuber. 

 Projecte final audiovisual. 

 

REPÀS: 

- Textos instructius. 

- Textos predictius. 

- L’accentuació i la dièresi. 

- L’apòstrof, la contracció i el 

guionet. 

- P, t, c/ b, d,g. 

-Temps verbals i conjugacions. 

1. Distingir les diferents 

tipologies textuals. 

2. Interpretar textos orals, 

escrits i audiovisuals de les 

diferents tipologies. 

3. Produir textos orals, escrits 

i audiovisuals de les diferents 

tipologies. 

4. Aplicar les diferents 

normes ortogràfiques i revisa 

els textos tant orals com 

escrits. 

5. Identificar i classifica les 

diferents categories 

gramaticals. 

6. Distingir els diferents tipus 

de creació de lèxic. 

7. Realitzar lectures d’obres 

literàries pròximes als seus 

gustos proposades pel 

professorat. 

8. Crear d’un text audiovisual 

per a promocionar i comentar 

la lectura proposada. 

- Distingeix les diferents tipologies textuals. 

- 2n.VLL.BL1.3.1. Interpreta textos orals,escrits (2n.VLL.BL2.1.1.) i 

audiovisuals de diferents gèneres i tipologies. 

- 2n.VLL.BL1.4.1. Produeix oralment i de manera escrita (2n.VLL.BL2.2.1.; 

2n.VLL.BL2.2.4.), amb el suport de les TIC i l’ajuda del professor, textos breus 

de l’àmbit personal, acadèmic i social, de temes relacionats amb el currículum, 

especialment de tipologia textual instructiva i expositiva, per a practicar 

aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament. 

- 2n.VLL.BL2.5.1. Realitza, amb creativitat i l’ajuda del professorat, projectes 

de treball de caràcter instructiu o expositiu. 

- 2n.VLL.BL3.1.2. Identifica, de manera autònoma, les categories 

gramaticals, analitzant-les morfològicament, reconeixent el paper gramatical i 

semàntic que exerceixen en el discurs. 

- Aplica les normes ortogràfiques apreses. 

- 2n.VLL.BL3.4.1. Reconeix les relacions d’igualtat-semblança i d’oposició. 

- 2n.VLL.BL4.1.1. Realitza lectures d’obres literàries pròximes als seus 

gustos, triades lliurement o a proposta del professorat. 

- 2n.VLL.BL4.3.1. Exposa la lectura, en suports diversos, orals i escrits. 

Tasques variades d’AULES: 

*Liurament de treballs 

obligatoris (projectes finals, 

lectura) 

* Realització de les diferents 

tasques proposades. 

* Assistència i actitud 

positiva durant les classes 

virtuals a través de WEBEX. 

* Puntualitat, compliment 

dels terminis. 

* Ús del valencià com a 

llengua vehicular. 

 CEC 

 CMCT 

 CCLI 

 CD 

 CAA 

 SIEE 

 CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


