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ETAPA Batxillerat 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Llengua i literatura catalana 

GRUP/GRUPS 2n A, B, C 

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

DATA ELABORACIÓ: 30.9.2021 

 

1. OBJECTIUS 

  
2. Conèixer el context social, cultural i literari de l’època del modernisme català amb obres com: L’AUCA DEL 

SENYOR ESTEVE , JOSAFAT, AIGÜES ENCANTADES I ALTRES 

3. Analitzar els components bàsics de l’estructura d’una novel·la, d’una obra de teatre o d’un  recull de poesia  

4. Interpretar el significat global d’una novel·la o d’un  recull de poesia 

5. Formar-se una opinió crítica de la novel·la treballada i saber-la expressar oralment i per escrit 

6. Identificar els temes i les tècniques que apareixen de forma recurrent en la narrativa modernista 

7. Fer treballs de recerca bibliogràfica, degudament documentats, sobre l’època, l’autor i la seva obra. 

8. Saber la correspondència entre les grafies i els sons que s’hi corresponen 

9. Aplicar de forma coherent els recursos per a la transcripció fonètica  

10. El sistema vocàlic: classificació, neutralització. 

11. Sons vocàlics en contacte: diftongs, triftongs. L’elisió i la sinalefa. 

12. El sistema consonàntic: classificació, neutralització i al•lòfons. 

13. Fonètica sintàctica: emmudiment, sonorització, ensordiment, assimilació, geminació. 

14. Ortografia de tots els sons vocàlics i consonàntics 

15. Reconèixer l’oració composta atenent als seus components i característiques i tipus. 

16. Identificar les oracions compostes atenent als seus components i característiques. 

17. Analitzar els diferents tipus d’oracions compostes. 

18. Reconèixer les funcions sintàctiques de les oracions subordinades. 

19. Analitzar morfosintàcticament les oracions compostes.  

20. Conèixer el concepte de Noucentisme 

21. Conèixer el context social, cultural i literari de l’època Noucentista 

22. Conèixer l’autor Josep Carner i les seves circumstàncies 

23. Interpretar el significat global de l‘obra: Els fruits Saborosos i altres obres noucentistes 

24. Conèixer el concepte d’avantguardisme 

25. Conèixer el context social, cultural i literari de l’època Avantguardista 

26. Conèixer l’autor Salvat-Papasseit i les seves circumstàncies 

27. Interpretar el significat global de l‘obra: El poema de la Rosa als Llavis i altres obres avantguardistes 

28. Conèixer els aspectes bàsics de la història de la llengua catalana 

29. Conèixer l’estat jurídic actual de la llengua catalana als països catalans i en especial a Andorra 

30. Identificar les característiques particulars del conte o narració curta 

31. Respondre preguntes inferencials (treure conseqüències) sobre l’obra 

32. Identificar els elements del discurs literari 

33. Millorar l’expressió oral entenent-la com a fet comunicatiu, demostrant la pertinència del text a la tipologia 

textual escaient. 

34. Interessar els alumnes en els fets importants que passen als seu entorn 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a AVALUACIÓ 27 sessions 
 
UNITAT 1:  Fonètica  
Temps: 14 h. 
Continguts:  
EL sistema vocàlic 
Contactes vocàlics    
El sistema consonàntic 
            Contactes consonàntics 
 
 

 
 
UNITAT 2:  Ortografia 
Temps: 1 h. 
Continguts:  
Les vocals (C. Lingüística 1)   
Les consonats  (C. Lingüística 1)   
 
Morfologia (C. Lingüística 2 a 8)  
 
 
UNITAT 3:  EL Modernisme i Josafat 
Temps: 12 h. 
Continguts:  
Modernisme: 
Context sociocultural 
La renovació a Europa 
El Modernisme 
Les plataformes modernistes 
La fi del modernisme 
Gèneres literaris del Modernisme 
Josafat: 
Capítols 
Personatges 
Interpretació de l’obra 
Els símbols 
L’ús de la llengua  
Fragments 
Expressió oral: 
            Rúbrica: El text  expositiu: La notícia 
Dictats no preparats  
Lectura optativa:   
L’Auca del Senyor Esteve, Santiago Rusiñol Edicions 62 (versió teatral) 0 Aigües 
Encantades, Puig i Ferrater 
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2a AVALUACIÓ 27 sessions 
 
UNITAT 4:  Sintaxi 

Temps: 14 h. 
Continguts:  
L’oració simple: Estructura, components 
Substitució pronominal  C. Lingüística 9 i 10 examen del 30 de nov al 4 de desembre 
 
              L’oració composta: 
a. L’oració coordinada  
b. L'oració subordinada substantiva 
c. L'oració subordinada adjectiva 
d. L'oració subordinada adverbial 
 
UNITAT 5:  Noucentisme i avantguardisme 
Temps: 13 h. 
Continguts:  
Noucentisme  
Context sociocultural 
Context historicocultural català 
Característiques del noucentisme 
Gèneres 
Els fruits Saborosos 
Introducció i característiques 
Comentari dels poemes 
Avantguardisme  
Moviments d’avantguarda 
Manifestos avantguardistes 
El Poema de la Rosa als llavis. 
Esquema del llibre 
Expressió oral i escrita 
Rúbrica: text argumentatiu: la notícia 
Dictats no preparats  
Lectura optativa: Mirall Trencat o Aloma o la Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda 

 
3a AVALUACIÓ 27 sessions 
 
UNITAT 6:  Història de Catalunya 
Temps: 15 h. 
Continguts:  
Història de la llengua 
         - El català Llengua Romànica 
         - L’Edat Mitjana 
         - S. XV al s. XX 
         - La Normalització del Català 
         - El període franquista 
         - El català en l’actualitat 
 
UNITAT 7:  Literatura actual 
Temps: 12 h. 
Continguts:  
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Monzó, Quim, Pàmies, Sergi, Moncada, Jesús, Sánchez Piñol, Albert 
 
Lectura  obligatòria: 
Morts, qui us ha mort? Iñaki Rubio 

        Dictats no preparats  
Lectura optativa:  Història de Catalunya (modèstia a part) Toni Soler 
La senyoreta Keaton i altres bèsties, Teresa Colom 
El millor dels móns, Quim Monzó 
Trencadís, l’iltim llibre de Frederic Picabia, Inaki Rubio 
 

      Tipologia textual: LA notícia 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
En aquest apartat, només hi consta els criteris d’avaluació ja que els estàndards d’aprenentatge avaluables a 
Formació Andorrana encara no han estat establerts. 
 

1. Llegir, comprendre i resumir textos i analitzar-ne l’estructura. 

2. Valorar els coneixements lingüístics en la producció de textos. 

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

distingir-ne el significat. 

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

5. Utilitzar les TIC en la recerca i ampliació d’informació. 

6. Utilitzar els recursos a seguir en l’elaboració d’un comentari crític. 

7. Valorar l’anàlisi dels components bàsics de l’oració composta. 

8. Comprovar la correcta utilització dels nexes de subordinació. 

9. Avaluar la identificació de les oracions subordinades, l’anàlisi de l’estructura i la funció sintàctica. 

10. Valorar els coneixements lingüístics i discursius (adequació, coherència i cohesió) en la producció de 

textos. 

11. Avaluar textos tenint en compte els criteris d’adequació. 

12. Avaluar textos tenint en compte els criteris de coherència. 

13. Crear textos de diversa tipologia amb una estructura externa i interna adequades. 

14. Relacionar els diferents components del text argumentatiu. 

15. Avaluar l’ús dels diferents recursos lingüístics en un text. 

16. Elaborar un comentari crític. 

17. Conèixer i valorar la riquesa lingüística que representa la realitat social de Catalunya. 

18. Llegir les obres programades de la literatura catalana tot valorant-ne l’enriquiment personal aportat. 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Avaluació formativa 
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. 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 5  de  6 

 

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. 

Criteris de qualificació 

 

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 
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. Excepte els alumnes Amb NEE que descomptarà 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 que sigui il·legible/ presentació no sigui adient serà un 0. 
*- Qualsevol examen o treball sense nom no serà corregit i per tant serà puntat amb un 0. 
L’alumne/a que utilitzi una xuleta o que copiï en un examen obtindrà una nota de 0 
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 des 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  

Recuperació d’avaluacions pendents: 

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. 
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.  
Els alumnes que tinguin l’avaluació aprovada i vulguin pujar nota podran fer l’examen de recuperació. 
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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. 

Recuperació 1a avaluació: del 29 de novembre al 2 de desembre. 

Recuperació 2a avaluació: del 18 al 23 de febrer 

Recuperació 3a avaluació: del 2 al 4 de maig  
 

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. 

Si algun alumne vol millorar la seva qualificació es podrà presentar a aquesta prova, que farà mitja amb la nota 
de les altres avaluacions. La prova serà un examen de nivell de llengua i literatura catalana relacionada amb el 
contingut del curs.  
 

Convocatòria extraordinària: 
La convocatòria extraordinària serà els dies 1 al 5 de juliol. 

 
Matèries pendents de cursos anteriors: 

No hi ha alumnes amb la matèria pendent de 1r de batxillerat 

 

 
 


