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INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE CASTELLÀ 2019-2020

Nom el professor/a:  E. Tello

Curs i grup: 1r Batx

1. CONTINGUTS

Unitats

Num. Títol de la unitat didàctica Hores programades

1 La literatura y sus formas 2

2 La Edad Media: poesía, prosa y teatro medievales. 10

3
Siglos de Oro: Renacimiento y Barroco. Los diferentes géneros en 
los

Siglos de Oro.

10

4 El siglo XVIII: poesía, prosa y teatro del siglo XVIII. 3

5
El siglo XIX: Romanticismo y Realismo. Los diferentes géneros en el

siglo XIX.

10

6 El siglo XX: poesía, prosa y teatro hasta la Guerra Civil. 8

7 El siglo XX: poesía, prosa y teatro hasta la época contemporánea. 8

8 El ensayo en el siglo XX. 4

9 La literatura hispanoamericana del siglo XX. 3

10
Introducción  a  las  lecturas  obligatorias  del  bachillerato:  Luces de
bohemia y Lazarillo de Tormer

6

Lectures obligatòries: 

Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán. (Suggerència Ed. La Galera. Introd. Félix López)

2. OBJECTIUS GENERALS

Durant aquest curs els/les alumnes han de ser capaços de llegir i escriure amb un grau de maduresa i correcció
superiors als d'inici de curs, tot i distingint significats, interpretacions i gèneres literaris de la nostra història literària.
També haurien de motivar el seu gust per la lectura, o, si més no, fer les lectures obligatòries. 
que es proposen. 
Haurien de millorar  la competència comunicativa per comunicar-se amb els altres, per  expressar les opinions i
concepcions personals i per aprendre, així com comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de
l’activitat acadèmica, social i cultural tot valorant la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal.
Els alumnes també haurien d'aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre la dimensió estètica de la nostra
literatura.
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3. CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Instruments
• 2 controls per trimestre i un comentari de text: Cal aprovar els controls amb una qualificació mitjana de 5.
• Els exercicis s'han de presentar ben fets.
• La nota final trimestral correspon a la mitjana dels (dos) exàmens y/o controls de lectura obligatòria (70%), la nota 

dels exercicis, comentaris de text i/o exposicions (20%), i a l'actitud i participació a l'aula (10%). Els percentatges 
es poden veure afectats pels canvis resultants de les necessitats del grup classe.

2. Criteris generals d’avaluació 
Cada falta d'ortografia o de sintaxi descompta 0,1 fins a dos punts.
Aplicació de l'ús de les TIC en les seves feines (i.e. Exposicions orals).
Domini del registre oral de la llengua.
Comprensió de textos de tipologia diversa adequats al nivell dels alumnes.
Elaboració correcta de textos de tipologia diversa. Confeccionats d’acord amb les normes de correcció estudiades.
Superació del 50%, com a mínim, dels objectius i dels continguts exposats a la programació.

3. Mecanismes de recuperació per unitat didàctica, trimestral i al final de curs i de matèries pendents del curs 
anterior. 

1. Recuperacions per trimestre:
• Fer un control de recuperació a l’inici del trimestre següent dels blocs de continguts suspesos.

2. Recuperacions finals:
• Exàmens de les unitats suspeses.
• Recuperació de les lectures obligatòries.

3. Examen extraordinari:
• Prova de suficiència de continguts i lectures obligatòries (al setembre a 1r de batxillerat, al juny a 2n de 

batxillerat).
La nota final resultarà de la mitjana dels tres trimestres sempre i quan la nota de cap d'aquests no sigui inferior a 4.

NB: El departament de llengües aprova en reunió del dia 10 d'octubre de 2011 que:
Si el professorat competent detecta símptomes d'abandonament de la matèria (no presentació de treballs, no presentació als 
exàmens ordinaris o de recuperació i suficiència) la nota no podrà ser posada a disposició de la junta d'avaluació per a la 
superació de la matèria.

4. CRITERIS  DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I SETEMBRE

Es farà un examen escrit  al  segon trimestre i  al  tercer  per tal  de recuperar  anteriors avaluacions.  Finalment,  en cas de
suspendre la matèria s'encarregarà un treball obligatori i un examen per tal de poder aprovar al setembre.

*MATERIAL: Fulls i estris d'escriptura.
Els llibres de lectura esmentats al punt 1.

___________________________________________________________________

(A entregar al professorat)

En/Na ______________________________________________________________ com  a mare/pare/tutor legal 

de________________________________________  he rebut la informació de la matèria de 

_________________________________ que cursarà la meva filla/el meu fill del curs i grup ________i accepto la normativa.

Badalona, a ________ de _______________ de 201__

SIGNATURA MARE/PARE/TUTORIA LEGAL SIGNATURA PROFESSORA                
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