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PLA DOCENT Curs 2017-18 
ÀREA: LLENGUA I LITERATURA CATALANA  
CURS: 1r d’ESO 
PROFESSOR/A: Xavier Belenguer i Cristina Maestre 
HORARI DE LA MATÈRIA    3 hores setmanals 
 
OBJECTIUS DEL CURS  
� Llegir en veu alta un text i copsar-ne els aspectes més significatius. Identificar els gèneres 

literaris: narració, poesia i teatre.  
� Millorar l’expressió oral i escrita.  
� Dominar l’ortografia de les vocals i les consonants. 
� Reconèixer i flexionar els sintagmes nominals i els seus components.  
� Reconèixer i conjugar els temps verbals simples dels verbs més freqüents.  
� Conèixer la situació del català al món.  

 
 
CONTINGUTS A TREBALLAR 
 
� Els gèneres literaris: narrativa, poesia i teatre.  
� La llengua catalana com a llengua romànica.  
� Ortografia de les vocals i les consonants. 
� Temps verbals simples dels verbs regulars i irregulars més freqüents. 
� Les categories gramaticals. 
� La tipologia textual. 
� La formació de paraules. 

 
TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS  
           1r trimestre:   Blocs 1, 2 i 3 
 2n trimestre:  Blocs 4, 5 i 6 

 3r trimestre:   Blocs 7 i 8 
 

 
LLIBRES DE TEXT  
          

        Llibre de text: Llengua catalana 1 , Lluís Homs i Josep Rosell, Ed. Barcanova. 
 
       Llibres de lectura:  
       L’anticlub , Àngel Burga, Ed. La Galera. 
       De Nador a Vic.  Laila Karrouch; ed. Columna 
 
 

MATERIALS NECESSARIS PER A LA CLASSE 
 

� Llibreta microperforada de 4 anelles o bé fulls blancs DIN A4 per fer un dossier.  
� Els exercicis i treballs de classe han d’estar ben presentats. Podeu fer servir els colors 

que us vinguin més de gust, però reservarem el vermell per a les correccions. 
� L’ordinador per poder enviar treballs als professors. 
� Els fulls dels dossiers han d’estar numerats amb indicació del nom de l’alumne/a. 
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METODOLOGIA DE LES CLASSES  
A partir de textos literaris i dels inicials de cada unitat es provocarà una 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   
 
Fets, conceptes i sistemes conceptuals  
60% Exàmens de les unitats. Com a mínim s’ha d’haver tret un 4 perquè es faci la mitjana 
ponderada amb la resta de notes. 
 
Procediments 
10 % Examen del llibre de lectura obligatòria  trimestral. Si no s’ha tret un 5, la resta de notes 
romandran pendents a la recuperació de la lectura corresponent.  
10% S’avaluarà amb el dossier de classe. Aquest dossier s’haurà d’elaborar seguint els criteris 
assenyalats pel professor de la matèria i es lliurarà el dia indicat. La seva presentació és obligatòria 
per poder fer la mitjana. 
10% Treball diari (dictats, redaccions, exercicis diversos, deures, etc).  
 
Actituds, valors i normes  
Es valorarà amb el 10% restant de la nota global l’adquisió d’hàbits d’estudi i l’interès i la participació 
de l’alumne/a.  
 
Es penalitzaran les faltes d’ortografia amb 0,1 fins a un màxim de 2 punts als treballs escrits, 
exercicis i exàmens. En el grup d’ATD la penalització serà de 0,05 fins a un màxim d’1 punt. 
 
Per superar el curs cal tenir aprovats un dels dos primers trimestres i el tercer trimestre. En cas 
contrari, caldrà presentar-se als exàmens extraordinaris de final de curs.  
Es recupera la matèria del curs anterior quan s’aprova un trimestre del curs actual, i es recupera el 
primer trimestre del curs actual si s’aprova el segon trimestre.  
L’assistència a classe és obligatòria. Les faltes d’assistència injustificades repercutiran sobre la 
nota. 
 
EXÀMENS  
 
� Es farà un examen al final de cada una/dues unitats i una prova trimestral del llibre de lectura. 
 
� Per superar el trimestre cal obtenir una nota mínima de 4 en els exàmens del llibre de text i 

aprovar el llibre de lectura per poder fer mitjana amb la resta de criteris d’avaluació. 
 
� En el 3r trimestre caldrà superar una prova d’expressió oral individual de 10 minuts amb 

l’exposició d’un tema lliure a escollir, excepte temes sobre programes de televisió o sobre 
futbol. 

 
RECUPERACIONS 
 

EXAMEN EXTRAORDINARI DE JUNY: 

Per poder-se presentar a aquest examen serà imprescindible haver lliurat el dossier d'exercicis de cada trimestre 
(si n´hi ha algun de pendent, s'haurà de presentar en aquest moment). El 20% de la nota de juny s'obtindrà de la 
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mitjana de la nota d'aquests dossiers (el 80% restant correspondrà a la nota de l'examen). 

 

EXAMEN EXTRAORDINARI DE SETEMBRE:  
Per poder-se presentar a aquest examen serà imprescindible lliurar els deures d'estiu fets. El 30% de la nota de 
setembre correspondrà a aquests deures i el 70% restant correspondrà a la nota de l'examen. 

 
 
 
ALTRES ÍTEMS D’AVALUACIÓ 
 
 
Es valorarà la lectura de llibres de lectura no obligatoris adequats a aquest nivell escolar, la 
participació al concurs literari de Sant Jordi, els deures d’estiu, etc. 
 

 


