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INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE LLENGUA  I LITERATURA 
CATALANA 2019-2020 

 

Nom del professor: Immaculada Cerdà Pastor 

Curs i grup: 2n de Batxillerat 

 

 1  CONTINGUTS 

Es demanarà als alumnes el coneixement dels següents temes: 

 

- Comunicació i llenguatge   

- Els textos.  Gèneres textuals. Anàlisi i comentari. 

- Fonètica. Sons vocàlics i consonàntics. 

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

- Morfologia verbal irregular 

- Semàntica. 

- La variació lingüística. Registres. Les varietats geogràfiques de la llengua catalana. 

- Les varietats diacròniques de la llengua catalana. Breu història de la llengua. 

- Sociolingüística de la llengua  catalana 

 

Lectura i anàlisi d'obres literàries: 

- Terra Baixa d'Angel Guimerà 

- Mirall trencat, de Mercè Rodoreda   

 

 No hi haurà llibre de text.   

 
 

 2  OBJECTIUS 
 

   La matèria Llengua i Literatura catalana de 2n de batxillerat té un doble 
 objectiu. Per  una banda, conèixer el contingut de tots els temes esmentats 
anteriorment i , per  altra, té com a  objectiu prioritari 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 compren-   
sió i el comentari dels textos, la creació de textos en diverses modalitats i  l'expressió 
madura i l’ús correcte, pel que fa a la normativa. 

 
 
 

 3  CRITERIS D'AVALUACIÓ 
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 Atès el nivell en què ens trobem, 2n de batxillerat, tot i que es pot valorar el 
treball i l’interès que mostra l’alumne/a, els instruments d’avaluació seran bàsicament 
les notes objectives de les diverses proves que durant el trimestre es facin. 

 
 

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. I com que els alumnes poden tenir interès a presentar-se 
les PAU, les proves, majoritàriament,  partiran d’un text i d’una sèrie de  qüestions 
sobre aquest, tal com es fa en aquell examen. Les preguntes abraçaran aspectes de 
comprensió textual, expressió escrita, lèxic, reflexió gramatical, tipologia textual i 
gèneres literaris. 

 
En aquest sentit, els exàmens aniran acumulant en forma de preguntes, els 
continguts estudiats. És per això que es tractarà d´una avaluació progressiva que 
farà que l’alumnat que superi amb escreix un seguit d’exàmens de continguts 
diversos, podrà recuperar-ne d’anteriors. Tanmateix, és potestat exclusiva de la 
professora valorar aquesta via de recuperació. A final de curs, l’alumne que no ha 
superat la matèria amb l’avaluació continuada haurà de fer un examen final, igual per 
tothom, per aconseguir la suficiència. Amb posterioritat a aquest examen final i en el 
cas de no superar-lo, l’alumne podrà presentar-se a les proves extraordinàries en les 
dates previstes pel Centre. 

 
La nota final de curs es calcularà  tenint en compte els següents percentatges: 
 
 1ª Avaluació: 20%         2º Avaluació: 30%          3ª Avaluació: 50% 

 
 
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 notes dividides pel nombre total d’exàmens. A 
banda dels exàmens a classe, els alumnes hauran de realitzar un seguit de proves a 
casa la nota mitjana de les quals farà mitjana amb la nota dels exàmens de classe. 
No s'acceptarà mai el lliurament de feina fora de termini (excepte casos molt 
justificats). 
 
Excepte en els casos de retard en el lliurament de redaccions, incompliment de 
deures o elevat absentisme, les dècimes de punt s’arrodoniran cap a dalt si són 
iguals o superior a x,71. Però és potestat de la professora decidir l’arrodoniment a 
l’alça. 
 
 

L’ensenyament d’aquesta matèria és en règim presencial, per tant, es perd el dret a 
l'avaluació continuada  automàticament si es supera el 20% de faltes d’assistència 
injustificades. 
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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. A la vegada, l’alumnat i  les seves famílies poden comunicar-se en la següent 
adreça de la professora: icerda@xtec.cat, per motius estrictament acadèmics. 
 

 

 
 
 
________________________________________________________________ 

 

(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            

 


