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PLA DOCENT LITERATURA CATALANA Curs 2017-18 
ÀREA LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
CURS 1r. batxillerat 
PROFESSOR:  Joan Agustí Fontes i Sospedra  
 
HORARI DE LA MATÈRIA . 4 hores setmanals 
 
OBJECTIUS DEL CURS  
Valorar i apreciar els grans autors i obres de la literatura catalana, conèixer-ne les èpoques i les 
característiques dels moviments literaris europeus i catalans. 
 
CONTINGUTS A TREBALLAR  
- Principals períodes de la història de la literatura catalana. 
- Lectura de les sis obres prescriptives de literatura catalana, emmarcant-les en els seus autors, 
èpoques i moviments corresponents. 
 
TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS   
2 lectures per trimestre.  
 
LECTURES 

1 Caterina Albert “Víctor Català”: Solitud. 

2 Joan Puig i Ferreter. Aigües encantades. 

3 Josep Carner. El cor quiet. 

4 Joan Vinyoli. Vent d’Aram. 

5 Joan Oliver. Ball robat.  

6 Maria Aurèlia Capmany. Feliçment sóc una dona. 

 

MATERIALS NECESSARIS PER A LA CLASSE:  Els llibres de lectura, els apunts i materials donats 
a classe. 
 
METODOLOGIA DE LES CLASSES  
 
Presentació del tema i de la lectura per part del professor i possibilitat d'execució d’exposicions 
d’apartats o capítols per part de cadascun dels alumnes. Reflexió, estudi i participació activa en el 
desenvolupament dels temes. Comprovació de les lectures. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ :  
 
FFeettss,,  ccoonncceepptteess  ii   ss iisstteemmeess  ccoonncceeppttuuaallss ::  7700%%  ddee  llaa  nnoottaa  gglloobbaall  ddeell  ccuurrss,,  qquuee  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aallss  
eexxààmmeennss  ii//oo  ddiiffeerreennttss  pprroovveess  ffeetteess  aall  llllaarrgg  ddeell  ccuurrss..  
  
PPrroocceeddiimmeennttss ::  2200%%  ddee  llaa  nnoottaa  gglloobbaall,,  qquuee  ffaann  rreeffeerrèènncciiaa  aallss  eexxeerrcciicciiss,,  eexxppoossiicciioonnss  ddeellss  aalluummnneess,,  
rreessuummss,,  ccoommeennttaarriiss  ddee  tteexxtt,,  eettcc..    
  
AAcctt ii ttuudd ::  1100%%  ddee  llaa  nnoottaa  gglloobbaall,,  eenn  rreellaacciióó  aammbb  llaa  bboonnaa  pprreeddiissppoossiicciióó  ii  aaccttiittuudd  ccoorrrreeccttaa  ddee  ccaarraa  aa  llaa  
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mmaattèèrriiaa..  
  
DDeessccoommppttee  ppeerr  ffaalltteess::  00,,1100  ppuunnttss  sseennssee  llíímmiitt.. 
 
EXÀMENS 
Exàmens escrits al final de cada lectura. Per tal de poder fer la mitjana de la nota trimestral caldrà 
que en els exàmens de coneixements s’hagi assolit un mínim de 5 punts.  
Els llibres de lectura són obligatoris i cal aprova r-ne l’avaluació . 
 
RECUPERACIONS 
Caldrà recuperar cada trimestre suspès amb un prova global en el trimestre següent o en l’examen 
extraordinari de final de curs.  
 
DOSSIER 
No caldrà fer un dossier de cada lectura, però sí que caldrà fer-lo amb els exercicis diversificats que 
puguin correspondre a l’alumnat d’aquesta etapa (exposició oral, debat, power-point, redaccions, 
argumentacions, proves tipus) 
 
SORTIDES o ACTIVITATS DURANT EL CURS  
Possibles sortides durant el curs al teatre o a audicions de recitals en funció de la cartellera  
 

 


