UNITAT 1
ÀREA:LLENGUA VALENCIANA
NOM: Cada llibre, un món
OBJETIUS DIDÀCTICS
1.Llegir i comprendre textos literaris i no literaris.
2.Utilitzar la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal.
3.Reconéixer els elements, els recursos i l’estructura dels textos narratius.
4.Escriure un microrelat.
5.Entendre les diferències entre lletra, so, grafia, dígraf i lletra composta i saber les
normes de separació sil·làbica dels dígrafs.
6.Diferenciar les classes de paraules, les categories variables i invariables.
7.Flexionar el nombre i el gènere de substantius i adjectius i reconéixer els tipus de
sufixos que identifiquen el gènere.
8. Entendre la realitat multilingüe de l’Estat.
9. Reflexionar sobre la legislació lingüística de la nostra llengua.
10. Identificar la cronologia i el panorama cultural de l’edat mitjana.
11. Conéixer les primeres manifestacions literàries.
12. “Descobrir els mateixos dons per a posar-los al servici dels demesos”(D1).

CONTINGUTS
- Aplicació de tècniques d’escolta activa i ús del diàleg igualitari.
BLOC 1.
- Producció de textos orals propis pautats i adequats: acudits.
Comunicació- Valoració de la conversa com a eina de les habilitats socials de mediació,
oral: escoltard’expressió de la creativitat i de respecte per les opinions de la resta.
i parlar
BLOC 2.
- Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos literaris narratius.
Comunicació- Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques: els dígrafs, els
escrita: llegir diftongs i els hiats.
i escriure
- Reconeixement, ús i explicació del substantiu i l’adjectiu com a categories
gramaticals.
- Les relacions gramaticals en substantius i adjectius.
- Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya.
BLOC 3.
- Coneixement, ús i valoració de les normes ortogràfiques: els dígrafs, els
Coneixementdiftongs i els hiats.
de la
- Reconeixement, ús i explicació del substantiu i l’adjectiu com a categories
llengua
gramaticals.
- Les relacions gramaticals en substantius i adjectius.
- Coneixement dels orígens històrics de la realitat plurilingüe d’Espanya.
BLOC 4.
- Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries.
Educació
- Aprofundiment del text narratiu.
literària
- La literatura medieval. Característiques generals.
- Les quatres grans cròniques.
- Creació d’un portafolis amb microrelats i narracions.

