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INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
Manel Zabala Sánchez 
Matèria de primer de batxillerat curs 2019/20 
 

1. CONTINGUTS 
Història de la literatura catalana des dels inicis fins a l'època actual. 

Gèneres literaris. Llenguatge literari. 
 

2. OBJECTIUS 
• 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. 

• Potenciar la capacitat d’imaginació i abstracció per descobrir la literatura com a via de 
representació i interpretació del món i la vida. 

• Expressar oralment, per escrit i amb l’ús d’altres mitjans complementaris, la reflexió 
que genera la lectura i l’anàlisi de textos literaris. 

• Obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus, emprant amb autonomia 
les TIC. 

• Detectar i comentar aspectes mètrics i recursos expressius de textos literaris. 
 

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
1.   Fases d'avaluació 
 

• Prova o exercici inicial per a valorar el grau de coneixements previs. 
• Preavaluació a meitat del primer trimestre. 
• Tres avaluacions al llarg del curs. 

 
2.    Instruments d’avaluació 

• Presentació puntual i correcta dels exercicis sobre els temes exposats. 
• Es valorarà l'ús de les TIC en la presentació d'aquests exercicis. 
• Dos controls per avaluació, dels conceptes estudiats. 

• Control o treball sobre les obres de lectura obligatòria. 
• Participació oral espontània en classe. 

3.    Criteris de qualificació 
• Cal aprovar els controls amb una qualificació mitjana de 5. 
• Els exercicis s'han de presentar ben fets. 

• El 80% de la nota final correspon a la mitjana dels exàmens. 
• Un 20% als controls de les lectures obligatòries, a les exposicions orals a classe, a 

l'actitud i a la participació a l'aula. 
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4.    Criteris generals d’avaluació 
• Domini del registre escrit de la llengua. Cada falta d'ortografia o de sintaxi descompta 

0,1 fins a dos punts. 

• Aplicar l'ús de les TIC en les seves feines. 

• Domini del registre oral de la llengua. 
• Comprensió i contextualització de textos literaris. 

 

4. CRITERIS  DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY  I  SETEMBRE 
 
1.    Recuperacions per trimestre: 

• Recuperació a l’inici  del trimestre següent  dels blocs  de  continguts  suspesos. 

2.    Recuperació final de juny: 

• Exàmens de les unitats suspeses i recuperació de les lectures obligatòries. 

3.    Proves extraordinàries de setembre. 

• Exercicis de recuperació d'estiu. 
• Prova de recuperació de continguts i de lectures obligatòries 

 

______________________________________________________________ 
(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 2019 

 

SIGNATURA MARE/PARE/TUTORIA LEGAL  SIGNATURA PROFESSORA                 

 


