
Materials curriculars de 1r i 2n d'ESO

Matèria de Llengua castellana i literatura

Segons l’ordenació curricular de l’etapa de l’educació secundària obligatòria, 
establerta en el Decret 143/2007 (https://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm) 
es fa una presentació unitària del currículum de les llengües per tal d'afavorir el 
desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural.

Els continguts de les matèries lingüístiques s'organitzen al voltant de les grans 
competències i per això el currículum presenta:

• La dimensió comunicativa, que inclou participació en interaccions orals, escrites 
i audiovisuals, la comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals, 
l'expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals, i els coneixements del 
funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

• La dimensió literària
• La dimensió plurilingüe i intercultural.

Les taules següents recullen una selecció de materials curriculars accessibles des del 
portal edu365.cat i de les biblioteques de JClic i Quaderns Virtuals, relacionats amb els 
principals continguts dels dos primers cursos de l'ESO dividits en cinc blocs: 
“Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals”, “Comprensió de missatges 
orals, escrits i audiovisuals”, “Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals”, 
“Coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge” i “Continguts 
comuns amb altres matèries.

Trobareu també un repositori amb un fons seleccionat de més de 10.000 audiovisuals 
educatius al portal Edu3.cat (http://edu3.cat), on des de la funcionalitat “Cerca 
avançada” podeu cercar audiovisuals per nivell (Educació Secundària Obligatòria), 
matèria i paraules clau.

Adreces generals:
● Portal edu365: http://edu365.cat
● Edu3.cat: http://edu3.cat 
● Biblioteca JClic: http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp 
● Biblioteca de Quaderns Virtuals: http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?

lang=ca 
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Bloc 1-  Participació en interaccions orals, escrites i 
audiovisuals

http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?
lang=es Pequeñas historias

http://www.unamadecontes.cat/ Una mà de contes

http://www.quellegeixes.cat/ Fòrum d'intercanvi sobre les lectures.
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Bloc 2-  Comprensió de missatges orals, escrits i 
audiovisuals

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/
lectures/index.htm Propuestas de lectura (30 guies interactives)

http://www.xtec.cat/
%7Ejgenover/index.htm Lengua activa

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/alumn
os/alumnos.html Proyecto Cíceros

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/
letrasbatallas/index.htm Letras de batallas

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Materi
alesEducativos/secundaria/optativas/dteat
ro/index.htm dteatro

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/
literatura/index.htm Literatura
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Bloc 3-  Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

http://www.xtec.cat/
%7Ejgenover/index.htm Lengua activa

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/alumn
os/alumnos.html Proyecto Cíceros

http://www.xtec.cat/aulanet/cuaderno/ Cuaderno digital -escriptura per tipologies textuals

http://www.quellegeixes.cat/ Fòrum d'intercanvi sobre les lectures

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/
activitats.htm 

Minunitats i Unitats didàctiques de Lèxic que abasten totes les 
destreses
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Bloc 4-  Coneixements del funcionament de la llengua i el 
seu aprenentatge

http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sinta
ctico/secundaria/repaso2.php?
enlace=1&prev=2 Analizador morfosintáctico

http://roble.pntic.mec.es/
%7Emsanto1/ortografia/ Ortografia

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/m
aterial100/index.htm Ejercicios de ortografia

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/
activitats.htm 

Minunitats i Unitats didàctiques Lèxic que abasten totes les 
destreses.
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Bloc 5-  Continguts comuns amb altres matèries

http://antologiapoeticamultimedia.blogspo
t.com/ Antología poética multimedia  (Música)

Els materials de les altres àrees, pel fet  d'estar escrits en llengua castellana, són susceptibles de ser 
utilitzats com a instruments d'aprenentatge de la llengua.
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