Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

PLA DOCENT
ÀREA: LLENGUA I LITERATURA CATALANES
CURS: 2n DE BATXILLERAT
PROFESSORA: GEORGINA MARTÍNEZ i VAL
HORARI DE LA MATÈRIA: 3 hores a la setmana (1 hora grup i 2 hores desdoblades)
OBJECTIUS DEL CURS:
 Adequar els registres a les situacions comunicatives i als contextos.
 Comunicar-se i expressar-se amb progressiva precisió fonètica i lèxica, tant oralment com per
escrit.
 Entendre la sintaxi catalana i analitzar oracions de tot tipus.
 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.
CONTINGUTS A TREBALLAR:
 Ús comunicatiu de la llengua: discursos escrits, orals i audiovisuals. Els registres. Les tipologies
textuals.
 Fonètica: sons vocàlics i consonàntics.
 Morfosintaxi: l’oració simple (el sintagma nominal i el sintagma verbal) i l’oració composta
(coordinació, juxtaposició i subordinació).
 Lèxic: derivació, parasíntesi, composició, sinonímia, antonímia, polisèmia, homonímia,
hiperonímia, hiponímia, camp semàntic i família lèxica. Locucions i frases fetes, eufemismes,
lèxic patrimonial, cultismes, manlleus, neologismes i llatinismes.
 Interculturalitat i llengua: les famílies lingüístiques i l’evolució de les llengües. Les llengües
d’Europa, les llengües romàniques, les llengües a l’Estat espanyol i la variació geogràfica de la
llengua catalana (els dialectes). L’ús públic del català en diferents àmbits.
 Història de la literatura catalana: Modernisme, Noucentisme, Avantguardes, Post-Guerra i
Actualitat.
TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS: es farà a partir de les unitats del llibre de text
1r trimestre: unitats 1 i 5
2n trimestre: unitats 2 i 3
3r trimestre: unitats 4 i 6
Les unitats corresponents a la literatura (u.7-10) es treballaran al llarg del curs.
LLIBRES DE TEXT: Llengua catalana i literatura. 2n Batixillerat ed. Santillana. Sèrie Comuna.
1r trimestre: MERCÈ RODOREDA, La Plaça del diamant, Educaula 62
2n trimestre: JOAN PUIG I FERRETER, Aigües encantades; Educaula 62
MATERIALS NECESSARIS PER A LA CLASSE: Fulls blancs per fer les activitats escrites.
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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.
Les activitats realitzades a classe es complementaran amb feines programades mitjançant la
plataforma de Google Classroom.
CRITERIS D’AVALUACIÓ:
Exàmens trimestrals: 70%
Control parcial: 10%
Control del llibre de lectura: 10%
Deures i notes d’aula, incloent-hi l’expressió oral. Actitud (interès, participació, col·laboració,
respecte...): 10% (*)
(*) 20% al 3r trimestre
EXÀMENS: els exàmens i controls no eliminen matèria.
Exàmens parcials
1r trimestre: fonètica;
2n trimestre: les categories gramaticals i l’oració simple;
3r trimestre: l’oració composta;
Exàmens trimestrals
Consten de 3 parts diferenciades: comprensió escrita, expressió escrita i funcionament de la
llengua.
Per fer mitjana amb les altres notes, i superar el trimestre, cal obtenir una nota mínima de 4,5 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.
Altres criteris d'avaluació
Les faltes d’ortografia es penalitzaran amb 0,1 punts per falta i sense límit.
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: Es valorarà la lectura de llibres no obligatoris adequats al nivell
escolar de 2n de batxillerat, la participació al concurs literari de Sant Jordi o altres activitats
pedagògiques.
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SORTIDES DURANT EL CURS: Ruta literària de Mercè Rodoreda (per confirmar depenent de les
indicacions sanitàries).
ALTRES CONSIDERACIONS: L'alumne/a podrà entrar a classe un cop començada, tot i que es
penalitzarà amb un retard.
L'alumne/a podrà fer una prova o examen fora de termini si porta un justificant oficial d'absència.
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