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INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA :LLENGUA  CASTELLANA I 
LITERATURA   

 

Nom del professor:     Toni Via    

Nivell: 2n Batxillerat   Curs: 2019-20 

  

1. CONTINGUTS. 
Es demanarà a l'alumne el coneixement dels següents temes: 

 Comunicació i llenguatge   

 Els textos.  Tipologies textuals. Modalitats discursives. Anàlisi i comentari. 

 Varietats de la llengua. 

 Morfologia i sintaxi: del morfema a l’oració composta. 

 Lèxic i semàntica. 

 Lectura i anàlisi d'obres literàries: 

o Lazarillo de Tormes (Anónimo) 

o Ramón del Valle-Inclán: Luces de Bohemia 

 

2. MATERIALS 

 Apunts aula, fotocòpies i documents per correu electrònic 

 Les lectures obligatòries 

 Llibreta exclusiva per la matèria on registrar i desar els materials d’aprenentatge. 

 
3. OBJECTIUS. 

  La matèria Llengua i Literatura castellana de 2n de batxillerat té com a objectiu  bàsic el 
desenvolupament de les competències bàsiques comunicatives i la dimensió estètica i 
literària. Per això, a banda dels continguts, es tindrà en compte la capacitat i habilitat en la 
comprensió i el comentari dels textos, la creació de textos en diverses modalitats i la 
expressió madura i l’ús correcte, pel que fa a la normativa 

 

4. CRITERIS D'AVALUACIÓ RECUPERACIÓ 
Atès que ens trobem a 2n de batxillerat de l’ensenyament postobligatori,  els instruments 
d’avaluació seran bàsicament les notes objectives de les diverses proves que durant el 
trimestre es facin. De cada una d’aquestes proves l’alumne en tindrà un retorn corregit i 
comentat. 
 
Tipus de prova. Com que l’explicació teòrica dels nivells de la llengua no pot fer oblidar la 
simultaneïtat de tots ells, la matèria explicada i examinada s’acumula en els successius 
exàmens. Les preguntes, a imitació de les proves PAU,  abraçaren aspectes de comprensió 
textual, expressió escrites, lèxic, reflexió gramatical, tipologia textual i gèneres literaris.  
 
Els exàmens aniran acumulant els continguts estudiats, és per això que es tractarà d´una 
avaluació progressiva i continuada on la matèria mai queda alliberada sinó que s’arrastra en 
els següents exàmens. A final de curs, l’alumne que no ha superat la matèria amb 
l’avaluació continuada haurà de fer un examen final, que serà igual per tothom. En el cas de 
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no superar-lo, l’alumne suspès podrà presentar-se a les proves extraordinàries en les dates 
previstes pel Centre. 
 
Errors de normativa descompten -0,10. Són errors de normativa els lèxics, els morfològics i 
els ortogràfics. La il·legibilitat de les respostes tenen consideració d’error i també 
descompten. 
 
La mitjana es fa per simple suma de les notes obtingudes dividides pel nombre total 
d’exàmens. Excepte en els casos en què es manifesta una actitud de desinterès o 
absentisme, les dècimes de punt s’arrodoniran cap a dalt si són iguals o superior a 0,51. 
Però es potestat del professor decidir-ho, no és un automatisme. 
 
En cas d’absència, no es repeteixen exàmens. La mitjana es farà amb les notes restants, 
sense perjudici per l’alumne/a. Tanmateix, si el professor considera que cal fer algun 
examen més, ho comunicarà a l’alumne i fixarà una data. Un seguit d’absències, fins i tot 
justificades, fa que l’alumne perdi l’opció de l’avaluació continua. No vol dir que suspengui, 
sinó que ha de fer l’examen final. La superació del curs per avaluació continua està 
pensada pels alumnes no absentistes i que durant el curs es presenten als exàmens 
ordinaris a l’acabar una unitat de contingut. 
 
Per tal de facilitar el procés d’ensenyament i aprenentatge i la relació entre el professor, 
l’alumnat i la família en aquesta matèria es farà ús del correu electrònic. Tots els alumnes 
hauran de tenir una adreça activa de correu on rebran materials i avisos. L’adreça del 
professor és: etllegire@gmail.com. També els pares o tutors legals poden fer ús d’aquest 
correu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n BATXILLERAT  
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 (A entregar al professorat) 

En/Na___________________________________________________ com  a 

mare/pare/tutor legal de____________________________________  he rebut la 

informació de la matèria _____________________________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 PROFESSOR            

 


