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7.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Distribució dels continguts durant el curs 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

1. Comunicació i  
tècniques de treball: 

• Metodologia 
per al comentari de 
text. 

2. La llengua i el seu     
ús: 

• Origen i  
evolució de la llengua    
catalana. Formació  
de la llengua, segles    
d’or, inici de la    
decadència (Felip V i    
els Decrets de Nova    
Planta), Renaixença,  
Franquisme i època   
actual. 

• Les llengües  
en el món. Els    
fenòmens de  
contacte entre  
varietats: bilingüisme  
(definició i tipus),   
diglòssia, conflicte  
lingüístic 
(minorització, 
substitució, 
normalització). Els  
prejudicis i tòpics   
lingüístics. La  
planificació lingüista i   
els processos de   
normalització. 
Llengües minoritàries  
i minoritzades. 

• Lectura i  
anàlisi del llibre Una    

1. Pràctica del  
comentari de text. 

2. Literatura: 

• La literatura  
del segle XX: marc    
històric i cultural. El    
modernisme 
(concepte i corrents   
ideològics). La poesia   
modernista. Joan  
Maragall. La narrativa   
modernista. Víctor  
Català. El teatre   
modernista. Santiago  
Rusiñol. El  
noucentisme. Josep  
Carner. L’escola  
mallorquina. Joan  
Alcover. Miquel Costa   
i Llobera. 

3. Pràctica del comentari   
de text 

4. Literatura: 

• La literatura del segle    
XX: els moviments   
d'avantguarda i les seves    
manifestacions. Joan Salvat   
Papasseit. La literatura fins    
als anys vint i trenta:     
panorama general de l'època.    
Bartomeu Rosselló-Pòrcel. La   
literatura de postguerra:   
panorama general de l'època.    
Narrativa: Josep Pla, Llorenç    
Villalonga, Mercè Rodoreda.   
Poesia: Salvador Espriu. Joan    
Brossa. Teatre. 



imatge no val més    
que mil paraules de    
Jesús Tuson. La   
situació 
sociolingüística actual  
de la llengua   
catalana. 

• Identificació, 
anàlisi i descripció de    
la realitat plurilingüe i    
multicultural de l'Estat   
espanyol i d'Europa.   
Descripció del marc   
legal i de la realitat     
sociolingüística de  
l'àrea de parla   
catalana i de les Illes     
Balears 

 
8.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – aprenentatge. 
 
Per aprovar l'assignatura, a més de la correcta expressió oral i escrita utilitzada, serà              
imprescindible superar els exàmens de continguts (tant orals com escrits) i els de lectures, a               
més de la presentació de les activitats acordades que es realitzaran a classe o a casa. 
 

L'assignatura consta de blocs temàtics independents, per tant s'avaluaran per separat,           
mitjançant una prova oral i/o escrita, de manera que per aprovar l'assignatura de cada nivell s'han                
d'aprovar tots els exàmens. Si a un alumne li queda alguna part pendent, tendrà l'oportunitat de                
presentar-se a la prova de recuperació de final de curs. Aquest examen estarà relacionat amb la part o                  
parts que no hagi superat al llarg del curs. El professor li indicarà què ha de recuperar. 

 
Això no pressuposa que, si un/a alumne/a ha suspès tots els parcials i realitza de forma                

satisfactòria l'examen final, quedi automàticament aprovat. Per a aquests casos, el professor podrà             
realitzar, si ho creu oportú, unes proves addicionals (orals o escrites) que li permetin d'avaluar els                
coneixements reals i l'aprenentatge que ha efectuat l'alumne/a respecte a l'assignatura. 

 
Quant a l’ortografia de les proves escrites, es descomptarà 0.1 punt per falta (fins a un màxim de                  

2 punts) 
 
Abans de la realització de la tercera avaluació, hi haurà una prova de recuperació de lectures                

obligatòries per als alumnes que no hagin pogut realitzar o superar les lectures a alguna de les                 
avaluacions. 

 
 

8.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Nombre mínim de parcials per avaluació 2 

Exàmens, exercicis teòrics... 90,00% 

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 10,00% 
 



8.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 

L'alumne que no aprovi pel juny tendrà l'oportunitat de presentar-se a l'examen global de les               
proves d’avaluació extraordinària en el qual entrarà tota la matèria del curs. Aquesta             
convocatòria també servirà perquè els alumnes puguin lliurar els treballs o qüestions que tenguin              
pendents amb l'assignatura. 
 

Nota juny Examen juliol feina 

20% 70% 10% 
 
 
 

L'alumne que no superi els mínims ortogràfics tendrà pendent l'assignatura i haurà de             
fer un examen de recuperació d'ortografia a la convocatòria extraordinària. 
 

Matèries pendents 

Els alumnes que passin al curs següent amb l'assignatura pendent del curs hauran de realitzar               
un examen de recuperació que es realitzarà dins la segona/tercera avaluació i del qual s'avisarà               
amb antelació. Les dates seran exposades al tauló d'anuncis oficials a l'entrada de l'institut. 
 
Per aprovar l'assignatura els alumnes han de realitzar dos exàmens parcials. Seran informats de              
les dates. 
 

Exàmens de pendents: per avaluacions o prova extraordinària 
 
9.- Materials i recursos didàctics. 
 

Materials didàctics 

Llibre de text Dossier i/o fotocòpies. 

Lectura obligatòria JESÚS TUSON. Una imatge no val més que mil paraules. Ed. Empúries o Ed. La               
Butxaca 
MERCÈ RODOREDA. La plaça del diamant. Club Editor. 
MIQUEL MARTI I POL. Estimada Marta. Ed 62 

Altres recursos Dossiers, moodle, blocs, pàgina web... 
 
10.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 

1a avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a avaluació Preu Pendent de concretar Preu 
 
•Sortides (en funció de l'oferta que arribi durant el curs) al cinema i/o al teatre dels alumnes 
d'ESO i Batxillerat. 
•Realització de fòrums amb escriptors, assistència a audicions, recitals i/o concerts 
interessants per a cada nivell, segons l'oferta que vagi arribant del Programa Viu la Cultura 
(que encara no s'ha fet pública) o de qualsevol altre font d'interès. 
•Participació a representacions teatrals a l'aula polivalent i/o a les aules, de companyies 
professionals. Pendent de concretar obres i dates 


