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PLA DOCENT 
 
ÀREA: LLENGUA I LITERATURA CATALANES 
CURS: 1r DE BATXILLERAT 
PROFESSOR: JOSEP MARIA MASANAS 
 
 
HORARI DE LA MATÈRIA: 2 hores a la setmana 
 
 
OBJECTIUS DEL CURS:  
 

• Conèixer i valorar la diversitat lingüística del català i la realitat plurilingüe del món. 
• Analitzar de manera crítica textos de tipologia diversa. 
• Aplicar estratègies en la reflexió metalingüística a fi d’augmentar el domini de la llengua. 
• Dotar l’alumnat de competència comunicativa, sense oblidar la resta de competències bàsiques, i les 

competències específiques (especialment la competència estètica i literària). 
 
 
CONTINGUTS A TREBALLAR:  
 

• Comunicació, llengua i text; estudi dels sons. 
• Les vocals; estudi dels sons. 
• Les consonants. 
• Estudi de l’oració: noció i tipus; estructura interna. 
• Estudi del lèxic: estructura i formació dels mots; organització del lèxic i diccionaris. 
• Els tipus de text: conversa, narració, descripció, instrucció i predicció, exposició i argumentació; el text literari. 
• La història de la literatura catalana: la narrativa, la poesia i el teatre des dels orígens fins a la Renaixença.  

 
TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS: es farà a partir de les unitats del llibre de text 
 

• 1r trimestre: repàs d’ortografia i unitats 1, 2, 3. 
• 2n trimestre: unitats 4, 5, 7, 8 
• 3r trimestre: unitats 6, 9, 10 

 
 
LLIBRES DE TEXT i llibres de lectura:  
 

• VILANOVA, ALBERT: Llengua catalana i literatura. Sèrie comunica, 1 BAT. Ed. Santillana 
• 1r trimestre:  ALFRED BOSCH, L’atles furtiu; editorial Estrella Polar. ISBN 9788499320038. 
• 2n trimestre: JOANOT MARTORELL, Tirant lo Blanc, episodis amorosos; col. Les eines, 72; ed. Proa/ ed. 62. 
• 3r trimestre: Nova antologia de poesia catalana, col. Les eines; ed. Proa/ Ed. 62. 

 
MATERIALS NECESSARIS PER A LA CLASSE: Fulls blancs per fer les activitats escrites. 
 
 
METODOLOGIA DE LES CLASSES:  
 
            A partir de textos literaris, i dels inicials de cada unitat, provocarem la reflexió i la discussió per tal d’arribar a la 
producció individual, tot incidint en la correcció oral i escrita corresponent a l’alumnat d’aquest nivell. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ:  
 
Control parcial: 10% 
Exàmens trimestrals: 60% 
Control del llibre de lectura: 10% 
Deures i notes d’aula, incloent-hi l’expressió oral: 10% 
Actitud (interès, participació, col·laboració, respecte...): 10% 
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EXÀMENS:  
              Els controls i els exàmens trimestrals no eliminen matèria lingüística. 
 
Controls - 1r trimestre: fonètica i morfologia verbal; 2n trimestre: pronoms febles; 3r trimestre: recursos literaris. 
 
             Per fer mitjana amb les altres notes, i superar el trimestre, cal obtenir una nota mínima de 4 en els exàmens 
trimestrals i tenir aprovats tant els llibres de lectura com l’expressió oral. La nota final exigida després de fer les mitjanes 
ha de ser igual o superior a 5. 
Les faltes d’ortografia i de morfosintaxi es penalitzaran amb 0,1 punts per falta, sense límit. 
Cada avaluació aprovada recupera possibles avaluacions suspeses anteriors, però la mitjana de la nota de final de curs 
recollirà les notes de cada trimestre. 
 
 
ALTRES ÍTEMS D’AVALUACIÓ:  
 
           Es valorarà, i permetrà millorar nota, l’exposició oral de llibres no obligatoris adequats al nivell escolar de 1r de 
batxillerat, la participació al concurs literari de Sant Jordi, les sortides fora de l’horari escolar, la col·laboració en 
activitats extraordinàries organitzades pel departament... 
 
 
SORTIDES DURANT EL CURS: 
        
            Es farà una sortida per trimestre en funció de la cartellera, i una ruta literària pel Canigó per treballar Jacint 
Verdaguer. 
 

 


