PRESENTACIÓ MATÈRIA

NOM MATÈRIA: Llengua catalana i literatura 1
DURADA: 1 curs acadèmic
CURS ACADÈMIC: 2022/2023
PROFESSORA: Judit Juncosa
ENSENYAMENT: Batxillerat
DEPARTAMENT: Llengües
CURS: 1r
1. SABERS:
Aprenentatge de l'eficàcia comunicativa en la producció, la recepció i la
interacció oral, escrita i multimodal de textos.
Afavorir un ús ètic del llenguatge.
Gestió eficaç de la informació en els processos de selecció, reelaboració i
construcció de textos.
Aprofundiment en la lectura literària (lectura guiada i individual d’obres
clàssiques de la literatura), coneixement dels autors, dels contextos històric i
social i de la rellevància del seu contingut.
Aprenentatge sistemàtic de les estructures de la gramàtica, l’ortografia, la
semàntica, la lexicologia, la tipologia textual i la diversitat de la llengua a través
de processos d'indagació, establint una relació entre coneixement explícit i ús
de la llengua, a partir de la reflexió i la comunicació de conclusions amb el
metallenguatge adequat.
Anàlisi i aplicació en textos orals, escrits i multimodals de les propietats textuals
(adequació, coherència, cohesió i correcció) i dels gèneres discursius.
Elaboració de textos escrits i multimodals atenent al seu procés: planificació,
redacció, revisió i edició, correcció gramatical i ortogràfica i propietat lèxica.

2. UNITATS:
1. LES VARIETATS DE LA LLENGUA
2. EL MOT: ESTRUCTURA I CLASSES
3. EL SINTAGMA: ESTRUCTURA I FUNCIONS
4. ’

’

5. EL TEXT
6.
7. ’

J
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8. L’EDAT MODERNA
3. TEMPORITZACIÓ:

2. El mot: estructura i classes
1r Trimestre 3. El sintagma: estructura i funcions

’

25

simple i composta

5. El text
2n Trimestre

25
1. Les varietats de la llengua

6. I

a la literatura

7. L’

mitjana

3r Trimestre

20
8. L’edat moderna

TOTAL:

70

4. METODOLOGIA:
Les classes combinaran teoria i p
, etc. Es valor
particip

d'Educació que es treballaran a classe i s'avaluaran amb una prova escrita.
1.
2.
fonts.

a unitat.
’

’

s del llibre de text i d'altres

3. Els alumnes exposen les activitats en veu alta a pe
donada.
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4. Activitats i
ser
’
per aprofundir coneixements o per penjar tasques.

o el docent,

* En e
’
’
les activitats a la
plataforma digital Moodle. Aquestes poden ser molt variades:
’

entant.
’

ercicis proposats pel professor.

3. Expressions escrites relacionades amb els continguts treballats a
’

Google Meet. *
5. LLIBRE DE TEXT:
Llengua catalana i Literatura 1. Editorial Casals. ISBN: 978-84-218-7471-4
ELS LLIBRES DE LECTURA OBLIGATÒRIA ES COMUNICARAN A PRINICPI DE
CURS QUAN EDUCACIÓ PUBLIQUI LES LECTURES DE LA PROMOCIÓ 22-24.

6. CRITERIS D´AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA:
Les proves escrites inclouran competències i sabers treballats mitjançant
qüestions de raonament, procediments i problemes, relacionats amb
l’assoliment de les competències bàsiques. S’intentarà fer un mínim de dues
proves escrites per trimestre.
Avaluació trimestral: serà contínua i individualitzada. Per aprovar el trimestre
s’haurà d’obtenir una nota trimestral de 5 ó més. Aquesta nota serà el resultat
de fer la mitjana dels sabers (90%) i procediments i actituds (10%).
% de la nota
Continguts (proves escrites)

90%

Lectura prescriptiva

10%
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La nota final de la matèria per aprovar serà la mitjana de les
notes trimestrals, sempre que no hi hagi cap nota trimestral inferior a 4.

Activitats
’
4 haurà de presentar-se a la prova de recuperació ordinària, i extraordinària en
cas de suspendre la primera.
examen de recuper
s de 5.
Es pot recuperar la matèria amb un 6 al tercer trimestre. La recuperació és de
tot el curs.
Observacions
s’
escrites, activitats sobre la lectura, comentari de text (
intervencions aclasse.
- Sobre les lectures. Les activitats poden presentar diferents modalitats:
presentac
’
error, sigui del tipus que sig

o sint
n aquest aspecte.
’

- Sobre
aprovar la

- Arrodoniments: ’
les trimestrals- sempre que la nota sigui superior a 5.

-i no a

ONTRO D ASSISTÈN IA
’

’

’
justif
les NOFC:
-

B
’

a condició necessària que permet
’
’
’
96

’
que superi
%
’
el conjunt
de matèries del curs acadèmic, pot
j
’
’
l qual presentarà aquesta
•
ctor/a.
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’
que superi
%
’
istència trimestral en
una matèria en concret, pot perdre el dret a la convocatòria ordinària
’
’
j
’
’
informàtic. Quan aquest acumuli més de 5 retards injustificats, aquests
esdevindran una amonestació i podran ser objecte de posteriors sancions.
-
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