Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

PLA DOCENT CURS 20/21
ÀREA: LLENGUA CATALANA
CURS: 2n ESO ATD

Codi en Google Classroom: rgc2x6i

PROFESSOR/A: Mª ÁNGELES GUILLÉN
HORARI DE LA MATÈRIA:
Dilluns de 8:55 a 9:50, dimecres de 8:00 a 8:55 i dijous de 8:00 a 8:55
OBJECTIUS:
Millorar les competències lingüístiques de l’alumnat pel que fa a la comprensió i expressió
oral i escrita, així com l’audiovisual i literària.
Altres objectius:
- Ampliar vocabulari i conceptes relacionats amb la matèria, partint de les capacitats
inicials dels alumnes.
- Augmentar l’autonomia de treball.
- Millorar els hàbits d’estudi, portant al dia les activitats i treballs de la matèria.
- Fomentar l’hàbit de lectura a través de diversos tipus de textos.
CONTINGUTS:
- Gramàtica: nocions bàsiques de morfologia.
- Ortografia.
- Lèxic.
- Tipologia textual.
- Lectura i comprensió escrita.
- Expressió verbal.
Es treballaran les competències bàsiques de 2n ESO.
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TEMPORALITZACIÓ DELS CONTINGUTS:
Es preveu poder impartir 3 blocs per trimestre, però aquesta temporalització podrà variar
segons la situació i en funció de les necessitats del grup.
LLIBRE DE TEXT:
Llengua catalana 2 ESO de l’editorial Barcanova. Edició del 2018
MATERIALS NECESSARIS PER LA CLASSE:
Estoig amb estris per escriure, l’agenda, llibreta o carpeta personal amb fulls en blanc.
METODOLOGIA DE LES CLASSES:
La metodologia serà activa i participativa, afavorint la presentació dels continguts
mitjançant diferents canals: exposició oral, presentacions de powerpoint, mapes
conceptuals, lectures personals i projeccions d’imatges i vídeos. També es preveu la
utilització del google Classroom.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
- L’avaluació serà formativa i es valorarà el grau d’assoliment de les competències
bàsiques prioritzades per aquest curs mitjançant les activitats fetes a l’aula i a casa, els
treballs i recerques realitzades, les exposicions orals i també pels resultats de les proves
escrites.
- L’avaluació serà continua i es farà en tres moments: a l’inici de curs per saber d’on
partim, al llarg del curs per comprovar com va evolucionant l’alumnat i millorar la
personalització de l’aprenentatge i al final de curs per comprovar si s’han complit els
objectius.
- En cas de no assolir les competències del trimestre, es podrà fer una prova de
recuperació de cada trimestre una vegada passada l’avaluació.
- En cas de no superar la matèria, l’alumne/a es pot presentar a l’avaluació extraordinària.
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