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ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA
● Professorat: Pere Suau

● Hores lectives totals previstes per curs: 105 hores (3,5 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: Els sons vocàlics àtons i tònics (A/E). Els verbs
irregulars.L’oració: funcions sintàctiques.El text narratiu.
Els sufixos. La Renaixença: Oller, Verdaguer i Guimerà

● UD 2: Els sons vocàlics àtons i tònics (O/U). Els pronoms
febles I. El text narratiu. Els prefixos. El Modernisme:
Rusiñol, Víctor Català, Maragall, Bertrana.

2a avaluació ● UD3: La síl·laba: hiat i diftong. L’accentuació i la dièresi.
Els pronoms febles I. El text expositiu. Les llengües
romàniques. Noucentisme i Escola Mallorquina: Carner,
Alcover i Costa i Llobera.

● UD4: Les grafies p/b, t/d, c/g. Ortografia de les
consonants fricatives i africades: g/j, tg/tj, ix/x, tx/ig.
L’oració composta I. El text expositiu. La varietat
estàndard. Les Avantguardes. Salvat-Papasseit

3a avaluació ● UD 5: Ortografia de les consonants sonores i sordes: s/z,
s/ss, c/ç. L’oració composta II. El text argumentatiu.
Sociolingüística I. La literatura de postguerra: Villalonga i
Rodoreda

● UD 6: Ortografia de les grafies b/v, h, m/n, l/l·l, r/rr. Els
pronoms febles. L’oració composta. El text argumentatiu
Sociolingüística II. La literatura de postguerra: Villalonga i
Rodoreda. Salvador Espriu.

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 i la nota de cada avaluació serà la mitjana de
cada instrument d’avaluació de cada unitat didàctica.

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 i la nota de cada avaluació serà la mitjana de
cada instrument d’avaluació de cada unitat didàctica.
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).

Cada avaluació constarà de dues unitats didàctiques, que es treballaran en els
quatre blocs indicats a la graella anterior.
Cada unitat didàctica serà avaluada de la següent manera:



- una prova escrita (examen): 70%
- exercicis d’expressió escrita i oral:20 %
- tasca diària i actitud envers l’assignatura: 10%

La nota de l’avaluació s’obtindrà de la mitjana de les dues unitats (75%) i de la nota
de la prova de lectura obligatòria (25% )

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.
Si s'escau, la qualificació dels treballs de creativitat literària constarà de dues notes,
una que farà referència a la correcció textual (ortografia, gramàtica, coherència,
cohesió...) i l’altra a la valoració de l’esforç d’utilitzar recursos imaginatius.

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 ...)

● Haver aprovat la prova de la lectura obligatòria o lliurar les tasques
relacionades amb la lectura.  Si no s'aprova en data establerta pel
professor/a.

Metodologia per a la feina online.
L’alumnat seguirà les classes a través del classroom on hi haurà les tasques que
haurà de fer i es podrà connectar a través del meet durant l’hora de la classe.

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

LLibres de lectura:
● GHULAM, Nadia.- Contes que em van curar. Ed. 62. Columna Edicions.
● ISBN: 978-84-664-1829-4
● GUIMERÀ, Angel.- Terra Baixa. Ed. 62. Educaula. ISBN: 978-84-92672-87-5
● VILLANUEVA, Muriel.- Rut sense hac. Ed. Columna. ISBN:

978-84-664-2383-0

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


