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ETAPA Batxillerat 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Llengua i literatura catalana 

GRUP/GRUPS 1r A, B, C 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Joan Garcia i David Orrit 

DATA ELABORACIÓ: 30.09.20210 

 

1. OBJECTIUS 

  
1. Conèixer el context sociocultural de l’edat medieval. 

2. Analitzar les característiques de la literatura medieval. 

3. Presentar els treballs amb correcció: estructural, lèxica, gramatical i ortogràfic. 

4. Reconèixer els trets característics de la literatura medieval a partir de diferents autors i obres treballats a classe 

del s. XII al XV. 

5. Comprendre, analitzar i comparar textos medievals del XII al XV. 

6. Analitzar qualsevol novel·la des del punt de vista del contingut i del gènere al qual  al pertany. 

7. Analitzar la importància de novel·les situades entre els segles XII al XX època en la història de la literatura 

catalana i un la literatura universal. 

8. Aplicar als escrits personals les normes ortogràfiques apreses: l’apostrofació, l’accent i la dièresi. 

9. Assignar a un text qualsevol la seva tipologia textual, en atenció a la intenció del text, la seva estructura i les 

seves marques externes. 

10. Diferenciar les diverses funcions del llenguatge en qualsevol text 

11. Assignar a un text qualsevol el registre adequat, en atenció al tema, la intenció, la relació entre emissor i 

receptor i el canal. 

12. Modificar, sota una demanda concreta, la tipologia o el registre d’un text. 

13. Conèixer els mecanismes de formació del gènere i el nombre en els substantius i adjectius. 

14. Aplicar la flexió dels substantius i adjectius. 

15. Reconèixer les irregularitats verbals: ortogràfiques, eufòniques i lexemàtiques. 

16. Aplicar correctament les irregularitats verbals en els escrits propis. 

17. Mostrar respecte per les opinions de la resta de la classe. 

18. Reconèixer les categories gramaticals en un text. 

19. Usar adequadament el verb segons el comportament sintàctic normatiu. 

20. Aplicar el canvi i caiguda de preposicions. 

21. Reconèixer els diferents tipus de complements verbals: regits i circumstancials. 

22. Identificar les funcions sintàctiques com a pas previ a l’ús de pronoms. 

23. Substituir adequadament cada complement pel pronom corresponent. 

24. Usar adequadament les pautes de col·locació, ordre i combinació  dels pronoms. 

25. Identificar les diferents estructures que presenten els complements verbals. 

26. Reconèixer els diversos tipus de verbs segons el complement que regeixi. 

27. Familiaritzar-se amb els diferents períodes i autors de la literatura catalana fins al segle XX. 

28. Relacionar aquests períodes amb fets destacats de la història catalana. 

29. Fer una lectura comprensiva de la novel·la Olor de colònia de Sílvia Alcántara. 

30. Fer una lectura comprensiva de l’obra El càtar proscrit,  de Jaume Clotet. 

31. Fer una lectura comprensiva de l’obra la bruixa de pedra,  de Miquel Fañanàs. 

32. Identificar els elements i l’estructura de la narració. 

33. Identificar la temàtica de la narració. 

34. Reconèixer els diferents tipus de bilingüisme i diferenciar-lo de diglòssia 

35. Entendre el conflicte lingüístic i les seves possibles resolucions. 

36. Identificar els criteris que permeten classificar les llengües i els seus estatus. 

37. Saber diferenciar les llengües normalitzades, les que estan en procés d’extinció i les extingides. 

38. Conèixer les polítiques lingüístiques que apliquen els estats plurilingües. 

39. Identificar el model espanyol de tractament de les llengües. 

40. Entendre la realitat sociolingüística catalana. 

41. Millorar l’expressió oral entenent-la com a fet comunicatiu 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a  AVALUACIÓ 30 sessions       

1. Llengua 

1.1- Les convencions ortogràfiques             

 Vocalisme  (C. lingüística. 3 a 7) 

 Consonantisme (C. lingüística. 8 a 13) 

 

 

 

2.-  Variació lingüística (15 sessions) 

2.1- Tipologia de textos 

 .... Text expositiu 

 .... Text argumentatiu 

 .... Text narratiu 

 .... Text descriptiu 

 .... Text retòric 

 .... Text instructiu 

 .... Text predictiu 

 .... Text periodístic 

 

 

2.2.-  Registres lingüístics 

 .... Formal 

Cientificotècnic 

Literari 

 .... Informal  

Col•loquial 

Vulgar 

 .... Estàndard 

 .... Argot 

 

         2.3-Funcions del llenguatge 

 

3.- Literatura medieval (15 sessions) 

3.1.1. Context sociocultural medieval  

              3.1.2. La lírica trobadoresca  

3.1.3. Recull de poesia trobadoresca    

Lectura de l’obra: 

El càtar proscrit, de Jaume Clotet 

 

Lectures optatives: 

El pont dels jueus, Martí Gironell 

Aquitània, Eva Garcia Saenz de Urturi, (ebook)  

L’amor de Lluny, d’Antoni Dalmau 

Terra d’Oblit, d’Antoni Dalmau 

Calaveres atònites, de Jesús de Moncada 

 

-  Expressió oral i escrita (5 minuts de cada classe). Rúbrica: El text  expositiu (flaixos lingüístics i frases fetes) 

 

-  Dictats 

 

 

 

Controls  competència lingüística 

La setmana del 27 setembre al 2 d’octubre 

control de les unitats 3 a 7. 

La setmana del 18 al 22 octubre control de les 

unitats 8 a 13. 
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2a AVALUACIÓ 33 sessions 

4. Morfosintaxi (18 sessions)  

4.1 Morfologia nominal (C. Lingüística 14) 

4.2 Morfologia adjectival (C. Lingüística 15) 

4.3 Els determinants(C. Lingüística 16) 

4.4 Morfologia verbal(C. Lingüística 14) 

4.5 Verb, adverbi, preposició ( C. Lingüística. 18,19 i 20)  

 

5. Literatura des dels primers textos a Tirant lo blanc (15 sessions)  

Lectura de l’obra: 

La bruixa de pedra, de Miquel Fañanas. 

 

Lectures optatives: 

O rei o Res, de Llorenç Capdevila (penjat a l’educand) 

Jaume I El punyal del sarraí, d’Albert Salvadó 

Strappo, Martí Gironell 

Dictats   

-  Expressió oral i escrita (5 minuts de cada classe). Rúbrica: El text  argumentatiu, una notícia 

 

 

3a AVALUACIÓ 33 sessions    

6.- Oració simple ( 12 sessions) 

6.1 Les funcions sintàctiques  

6.2 Els pronoms febles (C. Lingüística 17 i 21) 

6.3 Formació de paraules i relacions semàntiques (C. Lingüística 22 i 23) 

 

7 Literatura del segle XIX (9 sessions) 

La Decadència. 

La Renaixença: Novel.la, teatre, poesia. 

Lectura de l’obra: 

La bogeria, de Narcís Oller. 

 

8. La sociolingüística. (12 sessions) 

Contacte lingüístic 

Bilingüisme 

Política lingüística a Europa 

Lectures optatives: 

Jocs Florals de can Prosa, Santiago Rusiñol 

Mar i cel, Àngel Guimerà 

La febre d’or, de Narcís Oller 

La papallona, de Narcís Oller  

L’escanyapobres, de Narcís Oller 

 

-  Expressió oral i escrita . Rúbrica: El text  argumentatiu. 

     

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

1. Analitzar l’adequació, la coherència o la cohesió d’un text amb l’observació atenta dels factors que les 

configuren. 

2. Assignar a un text qualsevol, la seva tipologia textual, en atenció a la intenció del text, la seva estructura i 

seves marques externes. 

Controls competència lingüística 

La setmana del 20 al 21 de desembre 

control de les unitats 14 a 20, excepte 

17. 
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3. Elaborar, sota pautes de contingut o lliurement, un text escrit amb una aplicació vàlida de les convencions que 

determinen cada tipologia i cada registres. 

4. Aplicar normativament la flexió del substantiu i de l’adjectiu, incloent-hi els casos especials. 

5. Usar normativament determinants, quantificadors i interrogatius en situació, valor i morfologia. 

6. Conjugar adequadament tots els temps de tots els verbs regulars i la majoria dels verbs irregulars. 

7. Analitzar els elements objectivables d’un poema (mètrica, rima i ritme), d’una narració (punt de vista, 

estructura i tipus de personatge) o d’una peça teatral (acotacions i personatges). 

8. Fer el comentari global ordenat, segons algun esquema pautat i a partir de l’anàlisi d’elements objectivables, 

d’un text literari. 

9. Justificar les característiques assignades a un autor, una obra o un moviment literari mitjançant referències 

concretes a elements o fragments d’un text. 

10. Respondre correctament preguntes objectives breus sobre conceptes literaris, autors, obres, gèneres, corrents i 

arguments literaris de l’època de la literatura catalana compresa entre els segles XII al XX. 

11. Fer l’anàlisi d’un text literari culte o popular escrit entre els segles XII al XX. 

12. Analitzar l’estructura, continguts i aspectes significatius d’una novel·la o poema. 

13. Reconèixer els diferents tipus de complements verbals. 

14. Identificar les funcions sintàctiques dels pronoms febles. 

15. Substituir cada complement pel pronom feble corresponent. 

16. Usar adequadament les pautes de col·locació, ordre i combinació dels pronoms febles. 

17. Usar adequadament les preposicions amb els pronoms febles. 

18. Comentar la diversitat lingüística des del punt de vista de la sociolingüística. 

19. Avaluar la distinció entre bilingüisme i diglòssia. 

20. Analitzar factors i solucions que intervenen en el conflicte lingüístic. 

21. Comprendre la diferència entre llengües normalitzades, llengües en procés d’extinció i llengües extingides. 

22. Comprovar que les fronteres lingüístiques no es corresponen amb les fronteres polítiques. 

23. Comprendre l’evolució en el tractament de les llengües a l’Estat espanyol. 

24. Explicar la realitat sociolingüística catalana. 

25. Ser conscient dels trets distintius dels fonemes vocàlics com a ajuda per a una bona accentuació i per 

distingir-ne el significat. 

26. Aplicar les normes fonètiques del consonantisme a l’ortografia. 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
Avaluació formativa 

 

Abans de l’avaluació inicial, es farà una prova diagnòstica per tal de saber el nivell de l’alumnat. Aquesta 

prova serà de nivell i no de conceptes per tal de saber si han assolit els objectius del curs anterior. 

 

Per l’avaluació de l’alumne es  tindran en compte totes les activitats, exercicis, lectures proposades, esquemes, 

treballs i proves. 

 

 

Cal entregar totes les activitats, exercicis, treballs i les proves, dins dels terminis prèviament fixats. En cas 

contrari, la nota de l’activitat serà de 0. 

Per tal de considerar aprovada l'avaluació caldrà haver obtingut com a  mínim 5 punts en la qualificació 

global. 
L’avaluació de l’alumne es durà a terme mitjançant diferents instruments. S’utilitzaran: exposicions orals, 

controls d’ortografia, de lectura, exàmens, debats,... la distribució de l’alumnat dependrà de cada activitat 

avaluable, la gran majoria seran individuals però en alguns casos poden ser en grup. S’intentarà diversificar al 

màxim el format de les activitats avaluables. 

 

 

En principi, la feina serà valorada de la següent manera: 

- 35% de la nota: llengua. Controls, si n’hi ha, 15%. Examen o exàmens 20%. Si no hi ha 

controls la nota serà tota d’exàmens. 

- 35% de la nota: literatura. Controls, si n’hi ha 15%. Examen o exàmens 20% Si no hi ha 

controls la nota serà tota d’exàmens. 

- 30% de la nota: altres (deures, esquemes, dictats, exercicis d’expressió escrita, expressió oral, 

apunts...)(el 30% de la nota, no serà la mitjana d’aquests apartats, sinó que cada un tindrà un 

valor dins d’aquest 30% depenent de la unitat que s’estigui treballant). Cada avaluació el 
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professor informarà amb prou antelació del valor que tindrà cadascun dels apartats en aquest 

30%. 

En qualsevol exercici, treball o examen es valorarà el contingut, la redacció, la coherència, el raonament i les faltes 

d'ortografia. 

Faltes d’ortografia en exàmens, dictats i exercicis d’expressió escrita:  

- Exàmens: Cada falta d’ortografia descompta 0.1 de la puntuació total. Si la falta és copiada de l’enunciat 

descomptarà 0.2. En els exàmens, per faltes d’ortografia es baixarà com a màxim 2 punts de la nota obtinguda, els 

alumnes d’adaptació curricular, se’ls baixarà com a màxim 1 punt. 

Quan una falta d’ortografia està repetida diverses vegades, cada repetició compta con una falta individual. 

- Dictats: Cada falta d’ortografia baixarà 1 punt del total. En els alumnes d’adaptació curricular 0.5 

 

Tant en treballs com en proves, s’avaluarà l’ús del signes de puntuació, per tant es descomptarà com a màxim fins 

a 0.5 per errors en els signes de puntuació, els alumnes amb NEE se’ls descomptarà com a màxim 0.25. 

 

*Qualsevol treball/examen il·legible/amb una presentació no adient serà puntuat amb un 0 

*Qualsevol examen o treball sense nom no serà corregit i per tant serà puntat amb un 0. 

L’alumne que utilitzi una xuleta o que copiï en un examen o control obtindrà un 0 de nota 

En un exercici d’expressió escrita, la nota serà 0, si: 

 El text o part del  text  ha estat extret d’internet. 

 El text o part del text ha estat presentat a professors d’altres assignatures o de la mateixa, ja sigui en el 

mateix any o en altres anys. 

 

 

 

Cadascun dels llibres de lectura optativa pujaran de 0.1 a 0.5 la nota final de l’avaluació, depenent de la nota de 

l’examen. Així: 

 De 5 a 5.9= 0.1 

De 6 a 6.9= 0.2 

De 7 a 7.9= 0.3 

De 8 a 8.9= 0.4 

De 9 a 10= 0.5 

 

En el supòsit de nou confinament o semiconfinament per una emergència sanitària, la programació pot ser 

modificada adaptant-se a les circumstàncies i a les necessitats dels alumnes. 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

En finalitzar la 1a  i la 2a avaluació es farà un examen de recuperació únicament per aquells alumnes que no hagin 

aprovat l'avaluació. Durant la realització dels exàmens de recuperació, la resta dels alumnes realitzaran alguna 

activitat proposada pel professor. Els alumnes que tinguin l’avaluació aprovada i vulguin pujar nota podran fer 

l’examen de recuperació. 

 

Les preguntes seran sobre tots els temes tractats durant l'avaluació, independentment del fet que algun alumne 

suspès hagués aprovat algun dels parcials de l'avaluació. 

Les preguntes d'aquest examen seran del mateix estil que les dels parcials que s'han realitzat durant l'avaluació, ja 

sigui llengua, literatura o preguntes dels llibres llegits. 

Pels alumnes que tinguin l’avaluació suspesa, la nota de l’examen de recuperació serà la nota que constarà al 

butlletí com a nota de recuperació. Pel que fa als alumnes que es presentin a l’examen de pujar nota, si la nota de 

l’activitat avaluable és més d’1 punt inferior a la nota de l’avaluació, la nota es tindrà en compte per a la propera 

avaluació en l’apartat de controls. 
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Recuperació 1a avaluació: del 13 al 17 de desembre  

Recuperació 2a avaluació: del 21 al 25 de març   

Recuperació 3a avaluació: del 17 al 23 de juny 

 

Proves finals 

En acabar la tercera avaluació, després que els alumnes en el seu moment hagin fet les recuperacions de la primera 

i de la segona avaluació, es farà una nova recuperació per aquells alumnes que tinguin una o dues avaluacions 

suspeses.  

Si un alumne té les tres avaluacions suspeses haurà de presentar-se a l’examen de la convocatòria extraordinària. 

Convocatòria extraordinària 

La convocatòria extraordinària serà els dies de l’1 al 5 de juliol. 

 

Matèries pendents de cursos anteriors: 

A 1r de batxillerat no hi ha alumnes que tinguin cursos anteriors suspesos 

 


