PRESENTACIÓ MATÈRIA

NOM MATÈRIA: Llengua catalana i literatura 2
DURADA: 1 curs acadèmic
CURS ACADÈMIC: 2022/2023
PROFESSORA: Judit Juncosa
ENSENYAMENT: Batxillerat
DEPARTAMENT: Llengües
CURS: 2n
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.
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4. METODOLOGIA:
es lasses o binaran teoria i r ti a e li a ions te ri ues er art del
rofessor, e er i is, o rensi le tora, reda ions, et
s valorar la
arti i a i a tiva de l alu nat
s a
s, es llegiran dues le tures
obligat ries res rites el e arta ent d nsen a ent ue es treballaran a
classe i s'avaluaran amb una prova escrita.
1.

li a i dels on e tes b si s de ada unitat
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fonts.

d’a tivitats d’a li a i , e tretes del llibre de te t i d altres

3.

ls alu nes e osen les a tivitats en veu alta a eti i del rofessor i
oden intervenir, ordenada ent, er orregir, a liar o o letar la
infor a i donada

4. Activitats i re ursos
a latafor a digital oodle s una eina ue
servei a l’alu nat er a edir a re ursos en l nia ue fa ilita la o el
docent, per aprofundir coneixements o per penjar tasques.
* En el as ue s’ agi de onfinar algun gru l’alu nat trobar les a tivitats a la
plataforma digital Moodle. Aquestes poden ser molt variades:
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isualit a i
implementant.
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3. Expressions es rites rela ionades a b els ontinguts treballats a l’aula
entorn de treball virtual del entre s el oodle, la
gina eb i el oogle
Meet. *
5. LLIBRE DE TEXT:
Llengua catalana i Literatura 2, editorial Casals. ISBN: 978-84-218-6702-0
encantades, Joan Puig i Ferrater, edicions 62. ISBN: 9788429760712
,

er

odoreda, lub ditor ove

ISBN: 978-84-7329-211-5
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’assoli ent de les o et n ies b si ues ’intentar fer un
ni de dues
proves escrites per trimestre.
Avaluació trimestral: serà contínua i individualitzada. Per aprovar el trimestre
s’ aur d’obtenir una nota tri estral de
s
uesta nota ser el resultat
de fer la mitjana dels sabers (90%) i procediments i actituds (10%).
% de la nota
Continguts (proves escrites)

90%

Lectura prescriptiva

10%

valua i final 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 de re u era i
i l’alu nat t algun tri estre a b una nota inferior a
4 haurà de presentar-se a la prova de recuperació ordinària, i extraordinària en
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cas de suspendre la primera. a nota
e a en de re u era i s de 5.

i a ue un alu ne ot treure en un

Es pot recuperar la matèria amb un 6 al tercer trimestre. La recuperació és de
tot el curs.
Observacions
s’obt de o binar el resultat de roves
escrites, activitats sobre la lectura, comentari de text (literari, ling sti o r ti
evisi de llibretes a b a unts i e er i is, ai
o la valora i de les
intervencions aclasse.
- Sobre les lectures es a tivitats oden resentar diferents odalitats
resenta i d’un treball en una data fi ada, seguint un gui , o fer un e a en
en els e
ens s a li aran les atei es autes de
orre i
ue en les roves de les
, es des o atar
,
unt er ada
error, sigui del ti us ue sigui, ortogr fi , gra ati al, l i o sint ti i sense
li ita i
n el treballs es rits, reda ions, o entaris de te t i a tivitats en
general el rofessor ser es e ial ent estri te en a uest as e te
-

- Sobre
aprovar la

l do ini de l’e ressi
at ria de lengua atalana i iteratura

oral

s b si

er

oder

- Arrodoniments: ’arrodoni ent es onte lar a la nota final del urs -i no a
les trimestrals- sempre que la nota sigui superior a 5.
ONTRO D ASSISTÈN IA
’assist n ia de l’alu nat at illerat s la ondició necessària que permet
l’avalua i
ont nua
otes les faltes d’ assist n ia es onsideraran no
justifi ades n el as de an a d’assist n ia s’a li ar segons l’arti le 9 de
les NOFC:
’alu nat ue su eri en un % de faltes d’assist n ia en el conjunt
de
at ries del urs a ad i , ot ser obje te d’e edient
san ionador a eti i de l’e ui do ent, el ual resentar a uesta
sol•li itud al dire tor/a
’alu nat ue su eri en un % les faltes d’assist n ia tri estral en
una matèria en concret, pot perdre el dret a la convocatòria ordinària
d’a uell at ria
’alu nat ue arribi tard a lasse ser obje te d’un retard a l’a li atiu
informàtic. Quan aquest acumuli més de 5 retards injustificats, aquests
esdevindran una amonestació i podran ser objecte de posteriors sancions.
-
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