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PLA DOCENT  
ÀREA: LLENGUA I LITERATURA CATALANES  
CURS: 4t d’ESO 
PROFESSOR/A:  Josep Maria Masanas i Xavier Belenguer 
 
HORARI DE LA MATÈRIA    3 hores setmanals (2 hores de llengua i 1 hora de literatura) 
 
OBJECTIUS DEL CURS 
 

� Domini de la llengua catalana amb tota naturalitat i en qualsevol àmbit d’ús.  
� Adquisició d’un bon nivell de comprensió i d’expressió. 
� Maduració de l’expressió lingüística. 
� Introducció  a la literatura catalana a partir de la Renaixença. 
 

LLIBRES DE TEXT 
 
             Llengua catalana. Llengua catalana 4. Lluís Homs i Josep Rosell. Ed.Barcanova. 
 
Llibres de lectura: 
 

         1r trimestre: SHAKESPEARE, William. El somni d’una nit d’estiu, ed. Vicens Vives, o 
RODOREDA, Mercè. Aloma. Edicions 62. 
 
       2n trimestre: SIERRA I FABRA, Jordi, Radiografia de noia amb tatuatge , ed. La Galera, o 
RODOREDA, Mercè. Aloma. Edicions 62. 
  

MATERIALS NECESSARIS PER A LA CLASSE 
� Fulls blancs DIN A4.  
� Els exercicis i treballs de classe han d’estar ben presentats. Cal utilitzar un color que 

destaqui per a corregir els exercicis de classe. 
 

METODOLOGIA DE LES CLASSES 
 
L’alumne, a partir dels textos de les unitats haurà d’anar perfeccionant la seva expressió lingüística. 
Per tant, es potenciarà la lectura atenta en veu alta per poder comprendre els textos. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ   
 
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. 
 
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% Notes d’aula (dictats, redaccions, exercicis diversos, correcció de deures, etc.).  
 
10% Actitud (hàbits d’estudi, realització de deures, interès i participació de l’alumne/a...).  
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Es penalitzaran les faltes d’ortografia amb 0,1 fins a un màxim de 2 punts als treballs escrits, 
exercicis i exàmens.  
 
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. 
 
ALTRES ÍTEMS D’AVALUACIÓ 
 
Per millorar nota es valorarà l’exposició oral de llibres de lectura no obligatoris adequats a aquest 
nivell escolar, la participació al concurs literari de sant Jordi, els deures d’estiu, la participació en 
activitats fora de l’horari escolar, la col·laboració en activitats extraordinàries, etc. 

 


