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ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA

● Professorat: Teresa Coll i Mar Umbert

● Hores lectives totals previstes per curs: 105 hores (3 hores setmanals)

● Nuclis temàtics de continguts: a cada avaluació es treballaran dues unitats
didàctiques en les quals es treballaran els quatre blocs: comunicació oral,
comunicació escrita, coneixement de la llengua i educació literària.

1a avaluació ● UD 1: Regles de puntuació; La precisió lèxica; Repàs categories
gramaticals. El sintagma nominal i Els gèneres literaris.

● UD 2: L’accentuació. Els diftongs i els hiats; Els manlleus i els
barbarismes; Els tipus de sintagma verbal; La narració
d’anècdotes

2a avaluació ● UD3: Les vocals àtones; La sinonímia i l’antonímia; Els
pronoms; El sintagma verbal i La descripció.

● UD4: Les consonants finals (p/b, t/d, c/g); Els gentilicis; El
sintagma verbal i L’argumentació

3a avaluació ● UD 5: Les grafies x/ix, tx/ig, tj/tg; L’apòstrof i les contraccions; El
text instructiu.

● UD 6: Famílies lingüístiques europees, la llengua oficial,
minoritària i minoritzada; Repàs de sintaxi; La publicitat i La
poesia.

Criteris d’avaluació i qualificació.

Els objectius i els instruments d’avaluació de cada unitat didàctica aniran lligats a
una o més competències les quals també s’avaluaran mitjançant rúbriques i
s’hauran d’assolir per tal de poder aprovar l’assignatura. Cada instrument
d’avaluació tendrà un percentatge associat a un bloc de continguts. Cada bloc de
continguts tendrà la següent ponderació:

● Comunicació oral: 20%
● Comunicació escrita: 30%
● Coneixement de la llengua 25%
● Educació literària: 25%

D’altra banda també s’avaluaran les competències bàsiques i tendran els
percentatges següents:

Competència lingüística 35%

C. Social i Cívica 15%

C. Aprendre Aprendre 20%

C. Iniciativa Emprenedora 15%



C. Digital 15%

La nota ordinària del mes de juny serà la mitjana de les tres avaluacions les quals
tendran un pes del 30% 1a avaluació, 30% 2a avaluació i 40% 3a avaluació.

Els criteris de puntuació de cada examen s'indicaran al seu encapçalament. Les
faltes d'ortografia restaran 0'1 per errada ; fins a 1 punt. Aplicarem el mateix criteri
per a textos i treballs.

Condicions per a fer la mitjana de les dues unitats didàctiques
● Haver tret un mínim de 3,5 de la prova escrita (examen) i que la mitjana de

les dues (una de cada unitat) ha de ser 5.
● Haver lliurat totes les tasques que requereixi el professor/a en la data

indicada (en cas de no lliurar-les la nota serà un 0, la nota ha de ser mínim un
4).

● Tenir una actitud i un comportament adequats (prestar atenció i participar dins
classe, mostrar interès per l’assignatura, ser puntual, dur el material, no
deixar els exàmens en blanc, respectar els companys i la professora...)

Metodologia per a la feina online.
L’alumnat seguirà les classes a través del classroom on hi haurà les tasques que
haurà de fer.

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents.
D’acord amb l’avaluació contínua, per recuperar una avaluació cal aprovar la
següent.
Pel mateix criteri, el professorat podrà incloure als exàmens preguntes sobre
continguts de les avaluacions anteriors.

Criteris de lliurament de treballs i/o tasques.
Els treballs i les tasques encomanats s’han de lliurar obligatòriament a la data
acordada i seguint els criteris de correcció i presentació establerts pel departament.

Material específic de l’assignatura:
● Llicència digital Llengua catalana i literatura 2. Ed. Baula
● Quadern o fulls
● Chromebook
● Auriculars

Llibres de lectura:
● PASQUAL, Gemma. -Xènia, tens un whatsapp. Ed. Barcanova. ISBN:

978-84-489-3082-0
● PADILLA, Arturo.- La tempesta. Ed. Grup 62. Estrella Polar. ISBN:

9788499323473
● CASAGRAN, Roc.- Ara que estem junts. Ed. Grup 62. La butxaca. ISBN:

9788466415088

Activitats complementàries
S’anirà informant quan hi hagi alguna activitat prevista.


