Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut d’Educació Secundària

PLA DOCENT
ÀREA: LLENGUA I LITERATURA CATALANES
CURS: 1r DE BATXILLERAT
PROFESSOR: MARC ROVIRA JUSTRIBÓ

HORARI DE LA MATÈRIA: 2 hores a la setmana

OBJECTIUS DEL CURS
Els objectius del curs van dirigits a assolir les competències generals del batxillerat i les
competències específiques de la matèria (competència comunicativa, competència estètica i literària
i competència plurilingüe i intercultural).
Són aquests:
•

Valorar les llengües com a mitjans per comunicar i per a la cohesió social, com a eines
d’aprenentatge, i com a instruments d’accés a l’oci i al plaer estètic.

•

Llegir, analitzar, explicar, apreciar i valorar de manera crítica els textos literaris, per tal
d’entendre’ls i d’interpretar-los d’acord amb els diferents contextos històrics i socials.

•

Comprendre discursos orals, escrits i audiovisuals propis dels diferents contextos de la vida
social i cultural, i especialment dels àmbits acadèmics i dels mitjans de comunicació.

•

Emprar correctament la llengua i el llenguatge audiovisual en diferents situacions i amb
diferents finalitats, especialment en l’àmbit acadèmic. Prendre consciència de la manera
pròpia d’expressar-se per millorar l’eficàcia comunicativa.

•

Fer del coneixement gramatical una eina eficaç per aprofundir en la comprensió, anàlisi i
comentari de textos i, en general, en la millora de l’ús de la llengua.

•

Conèixer i valorar la riquesa de la realitat plurilingüe i pluricultural del món actual.

•

Conèixer les característiques generals dels períodes de la literatura en llengua catalana, així
com els autors i les obres rellevants.
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CONTINGUTS
•

Els elements de la comunicació i lingüística del text. Variació lingüística. (Unitat 1)

•

Lèxic: formació de mots i relacions semàntiques. (Unitat 5)

•

La literatura i l’anàlisi de textos literaris. (Unitat 6)

•

Literatura medieval. Des del naixement de la cultura catalana fins al segle XV. (Unitats 7, 8 i
9)

•

Literatura moderna. Renaixement, barroc i il·lustració. (Unitat 10)

•

Literatura contemporània. Renaixença, modernisme, noucentisme, avantguardes, realisme
històric. (Antologia poètica i altres materials.

•

Introducció a la fonètica. (material elaborat pel professor)

•

Correcció ortogràfica. Llengua normativa. (dossier Santillana)

TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS
Es farà a partir de les unitats del llibre de text i de continguts elaborats pel professor sobre fonètica i
moviments literaris:
•

1r trimestre: Correcció ortogràfica i unitats 1, 5, 6 i 7.

•

2n trimestre: Correcció ortogràfica i unitats 8, 9 i 10.

•

3r trimestre: Correcció ortogràfica, introducció a la fonètica, i literatura contemporània.

LLIBRES DE TEXT I LLIBRES DE LECTURA
•

VILANOVA, ALBERT: Llengua catalana i literatura. Sèrie comunica, 1 BAT . Ed. Santillana,
2019.

•

Dossier d’ortografia Santillana.

•

1r trimestre: Una obra a escollir entre 4 de les següents opcions:
-SALA, TONI: Els nois. L’Altra Editorial, 2014.
-REBASSA, CARLES: Eren ells. Angle Editorial, 2016.
-SOLÀ, IRENE: Els dics. L’Altra Editorial, 2017.
-ROIG, MONTSERRAT: Ramona, adeu. Edicions 62, 1972.
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•

2n trimestre:
MARTORELL, JOANOT: Tirant lo Blanc, episodis amorosos; col. Les eines, 72; ed. Proa/ ed.
62.

•

3r trimestre:
DA: Antologia de poesia catalana. Nova tria. Ed. Proa (Les Eines)/ Ed. 62.

METODOLOGIA
•

A l’aula, es combinaran explicacions del professor amb activitats de lectura, comentari i
debat.

•

Les competències generals del batxillerat i les específiques de la matèria es treballaran a partir
de l'anàlisi i de la producció de textos.

•

La competència comunicativa es treballarà sobretot a partir de la literària. És a dir, cada
alumne haurà de desenvolupar activitats de recerca i comunicació (oral o escrita) a través de
l’estudi dels diferents períodes i moviments estudiats.

•

Tenint en compte el context generat de pandèmia de Covid-19, s'utilitzarà la plataforma
Google Classroom des del primer dia i com a espai complementari de les classes presencials.
En cas de confinament, la plataforma digital serà l'eina emprada per continuar les tasques
d'ensenyament i aprenentatge.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CRITERIS DE L'AVALUACIÓ TRIMESTRAL
•

Avaluació continuada (s'obtindrà amb la mitjana de les notes de cada una de les unitats
treballades, d’exàmens parcials...): 30%

•

Examen trimestral final (un cada trimestre): 60%

•

Actitud (interès, participació, col·laboració, respecte...): 10%
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ALTRES CRITERIS
•

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 els llibres de lectura.

•

Les faltes d’ortografia i de morfosintaxi es penalitzaran amb 0,1 punts per falta, sense límit.

•

Els exàmens trimestrals no eliminen matèria.

•

L'alumne/a podrà fer una prova o examen fora de termini si porta un justificant oficial
d'absència.

•

L’alumnat que no superi l’assignatura al juny té dret a una prova de recuperació a la
convocatòria extraordinària de setembre.

CRITERIS DE L'AVALUACIÓ QUALIFICATIVA FINAL
•

La nota final, després de fer les mitjanes, ha de ser igual o superior a 5 per tal d'aprovar el
curs.

•

Per aprovar la matèria cal tenir aprovats dos dels tres trimestres del curs. En cas contrari,
caldrà presentar-se als exàmens extraordinaris de final de curs.
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