
Itinerari 

 ESCRIURE  A L’INSTITUT: ESCRIURE A LES CLASSES DE 
LLENGUA 

 

 

  Material de formació  

Fase 3 – Activitat  – Currículum de tercer curs ESO : continguts en paral·lel 

 

 

Tercer curs ESO 
Criteris d’avaluació  
Català Castellà Llengua estrangera 
• Participar activament i reflexivament en 
interaccions orals, escrites i 
audiovisuals per a l’ aprenentatge i per a 
les relacions socials, dintre i fora 
de l’aula i amb l’ús dels recursos de les 
TIC, identificant els problemes de 
comunicació i sabent resoldre-les 
convenientment. 
 

• Participar activament i reflexivament en 
interaccions orals, escrites i 
audiovisuals per a l’ aprenentatge i per a 
les relacions socials, dintre i fora 
de l’aula i amb l’ús dels recursos de les 
TIC, identificant els problemes de 
comunicació i sabent resoldre-les 
convenientment. 

• Participar en converses i simulacions 
breus, relatives a situacions habituals 
o d’interès personal i amb finalitats 
comunicatives diferents, utilitzant les 
convencions pròpies de la conversa i les 
estratègies necessàries per 
resoldre les dificultats durant la interacció. 
• Ús de fòrmules característiques del 
llenguatge formal i de l’informal en les 
comunicacions orals i escrites. 

• Comprendre textos (orals, escrits i 
audiovisuals) de la vida acadèmica, 
d’altres situacions comunicatives o 
procedents dels mitjans de comunicació: 
predictius, persuasius i dels gèneres 
periodístics informatius i d’opinió. 
 

• Comprendre textos (orals, escrits i 
audiovisuals) de la vida acadèmica, 
d’altres situacions comunicatives o 
procedents dels mitjans de comunicació: 
predictius, persuasius i dels gèneres 
periodístics informatius i d’opinió. 
 

• Comprendre la idea general i 
informacions específiques de missatges i 
documents autèntics incloent-hi els 
procedents dels mitjans de comunicació, 
i semi autèntics en suport i format de 
tipologia diversa, sobre temes 
d’interès dels àmbits personal i educatiu. 
 

 • Comprendre textos literaris, propers als 
interessos de l’alumnat o 

• Comprendre textos literaris, propers als 
interessos de l’alumnat o 

• Comprendre la informació general i 
l’específica de diferents textos escrits, 
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curosament seleccionats per la seva 
adequació en temàtica i grau de 
dificultat. 
 

curosament seleccionats per la seva 
adequació en temàtica i grau de 
dificultat. 
 

autèntics i adaptats, d’extensió variada, i 
reconèixer la seva intenció 
comunicativa. 
 

• Comprendre i sintetitzar seqüències 
audiovisuals, procedents dels mitjans 
de comunicació, relacionades amb les 
tipologies expositives i persuasives. 
 

• Comprendre i sintetitzar seqüències 
audiovisuals, procedents dels mitjans 
de comunicació, relacionades amb les 
tipologies expositives i persuasives. 
 
 

• Comprendre la informació general i 
l’específica de diferents textos escrits, 
autèntics i adaptats, d’extensió variada, i 
reconèixer la seva intenció 
comunicativa. 
 

• Realitzar explicacions orals senzilles 
sobre fets d’actualitat d’interès amb 
ajuda de mitjans audiovisuals i dels 
recursos de les TIC. 
 
. 

• Realitzar explicacions orals senzilles 
sobre fets d’actualitat d’interès amb 
ajuda de mitjans audiovisuals i dels 
recursos de les TIC. 
 
 

• Elaborar de forma semi controlada textos 
de tipologia diversa, orals i 
escrits, tenint cura del registre, el lèxic, les 
estructures, i alguns elements de 
cohesió i coherència per marcar la relació 
entre idees i fer-los entenedors 
als destinataris o destinatàries. 
 

• Utilitzar tècniques d’anàlisi del contingut 
de textos orals i escrits mitjançant 
l’ús d’eines informàtiques per elaborar 
xarxes i diagrames conceptuals.Cercar 
informació per comprendre i ampliar el 
contingut dels missatges 
orals, escrits o audiovisuals, utilitzant 
diverses estratègies i suports. 
 

• Utilitzar tècniques d’anàlisi del contingut 
de textos orals i escrits mitjançant 
l’ús d’eines informàtiques per elaborar 
xarxes i diagrames conceptuals.Cercar 
informació per comprendre i ampliar el 
contingut dels missatges 
orals, escrits o audiovisuals, utilitzant 
diverses estratègies i suports. 
 

• Utilitzar els coneixements adquirits sobre 
el sistema lingüístic de la llengua 
estrangera en diferents contextos de 
comunicació, com a instrument 
d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de 
les produccions pròpies orals i 
escrites i per comprendre les produccions 
dels altres. 
 

• Produir textos, orals i escrits, de diferents 
tipus i amb diferents formats: 

• Produir textos, orals i escrits, de diferents 
tipus i amb diferents formats: 

• Utilitzar els recursos de les TIC de forma 
progressivament autònoma per 
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predictius, persuasius i gèneres 
periodístics informatius i d’opinió, usant 
procediments de planificació i elements 
lingüístics per a la cohesió interna 
de les idees (precisió lèxica, connectors, 
signes de puntuació). Aplicar les 
estratègies per a la correcció lingüística i 
revisió gramatical dels textos. 
 

predictius, persuasius i gèneres 
periodístics informatius i d’opinió, usant 
procediments de planificació i elements 
lingüístics per a la cohesió interna 
de les idees (precisió lèxica, connectors, 
signes de puntuació). Aplicar les 
estratègies per a la correcció lingüística i 
revisió gramatical dels textos. 
 

buscar informació, produir textos a partir 
de models, enviar i rebre 
missatges de correu electrònic i per 
establir relacions personals orals i 
escrites, i mostrar interès pel seu ús. 
 
 
 

• Aplicar diferents procediments per 
enriquir els textos orals, escrits o 
audiovisuals. 
 

• Aplicar diferents procediments per 
enriquir els textos orals, escrits o 
audiovisuals. 
 

 
 

• Mostrar interès per la millora de 
l’expressió oral, escrita i audiovisual pròpia 
i aliena i respectar les opinions d’altri. 
 

• Mostrar interès per la millora de 
l’expressió oral, escrita i audiovisual pròpia 
i aliena i respectar les opinions d’altri. 
 

 

• Exposar l’opinió sobre la lectura d’una 
obra completa adequada a l’edat; 
avaluar l’estructura i l’ús dels elements del 
gènere, l’ús del llenguatge i el 
punt de vista de l’autor; situar el sentit de 
l’obra en relació amb el seu 
context i amb la pròpia experiència. 
 

• Exposar l’opinió sobre la lectura d’una 
obra completa adequada a l’edat; 
avaluar l’estructura i l’ús dels elements del 
gènere, l’ús del llenguatge i el 
punt de vista de l’autor; situar el sentit de 
l’obra en relació amb el seu 
context i amb la pròpia experiència. 
 

 

 • Utilitzar els coneixements literaris en la 
comprensió i la valoració de textos 
breus o fragments, tot tenint en compte 
alguns temes i motius recurrents, 

 • Utilitzar els coneixements literaris en la 
comprensió i la valoració de textos 
breus o fragments, tot tenint en compte 
alguns temes i motius recurrents, 
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les característiques del gènere, el valor 
simbòlic del llenguatge poètic i la 
funcionalitat dels recursos retòrics del 
text.stiques del gènere, el valor simbòlic 
del llenguatge poètic i la funcionalitat dels 
recursos retòrics del text. 
 

les característiques del gènere, el valor 
simbòlic del llenguatge poètic i la 
funcionalitat dels recursos retòrics del 
text.stiques del gènere, el valor simbòlic 
del llenguatge poètic i la funcionalitat dels 
recursos retòrics del text. 

• Crear textos, en suport paper o digital, 
prenent com a model un text literari 
treballat a l’aula o realitzar-ne alguna 
transformació senzilla. 
 

• Crear textos, en suport paper o digital, 
prenent com a model un text literari 
treballat a l’aula o realitzar-ne alguna 
transformació senzilla. 
 

 

• Reconèixer i valorar la diversitat 
lingüística d’Europa i del món, amb 
especial atenció a la realitat de la família 
lingüística romànica i de la realitat 
de les llengües a Europa. 
 

• Reconèixer i valorar la diversitat 
lingüística d’Europa i del món, amb 
especial atenció a la realitat de la família 
lingüística romànica i de la realitat 
de les llengües a Europa. 

• Mostrar una actitud respectuosa, 
d’interès i de descoberta envers la cultura 
i formes de vida diferents a la pròpia. 
 
 
 

• Participar activament i reflexivament en 
l’avaluació (autorregulació, coavaluació) 
del propi aprenentatge i el dels altres amb 
una actitud activa i de confiança en la 
pròpia capacitat d’aprenentatge i ús de les 
llengües. 
 

• Participar activament i reflexivament en 
l’avaluació (autorregulació, coavaluació) 
del propi aprenentatge i el dels altres amb 
una actitud activa i de confiança en la 
pròpia capacitat d’aprenentatge i ús de les 
llengües. 
 

• Participar en l’autocorrecció i l’avaluació 
de les produccions pròpies i les 
dels altres, i mostrar una actitud activa i de 
confiança en la capacitat 
d’aprenentatge de llengües. 
• Participar activament en el treball 
col·laboratiu. 
 

 
 

 


