PRESENTACIÓ MATÈRIA

NOM MATÈRIA: Creació literària
CURS ACADÈMIC: 2022-2023
ENSENYAMENT: BAT
CURS: 1r

DURADA: Un curs acadèmic
PROFESSOR-A: Jordi Jesús
DEPARTAMENT: Llengües

1: SABERS
- Implicació en la lectura de manera progressivament autònoma i reflexió sobre
els textos llegits i sobre la pròpia pràctica de lectura.
- Selecció, de manera progressivament autònoma, d'obres variades que
incloguin autores i autors a partir de la utilització autònoma de les biblioteques
escolar i pública disponibles.
- Consolidació d’estratègies de presa de consciència i verbalització dels propis
gustos i identitat lectora en l'àmbit personal i social (lectures compartides).
- Expressió de l'experiència lectora i de diferents formes d'apropiació i recreació
dels textos llegits, en el context personal i acadèmic.
- Aplicació d’estratègies de mobilització de l'experiència personal, lectora i
cultural que permetin establir vincles de manera argumentada entre l'obra
llegida i aspectes de l'actualitat, així com amb altres textos i manifestacions
artístiques, en l’àmbit personal i en conversa a l’aula.
- Aplicació d’estratègies per a la recomanació de les lectures en suports variats
o bé oralment entre iguals, emmarcant les obres en els gèneres i subgèneres
literaris.

2 TEMPORITZACIÓ
1r trimestre: Relat breu
2n trimestre: Poesia
3r trimestre: Teatre

3 METODOLOGIA:
La metodologia serà diversa, combinant el treball en grup i individual, la
resolució de problemes, partint de contextos actuals i d'interès de l’alumnat.
4 LLIBRE DE TEXT:
No n’hi ha. En la mesura del possible els materials estaran disponibles en
l’entorn Moodle
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5 CRITERIS D´AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA:
Per a l’assoliment dels sabers i competències de la matèria es realitzaran
treballs en grup o bé individuals i proves escrites individuals. Les proves
escrites inclouran competències i sabers treballats mitjançant qüestions de
raonament i procediments i relacionats amb l’assoliment de les competències
bàsiques. S’intentarà fer un mínim de dues proves escrites per trimestre. Als
exàmens i treballs es valorarà l’expressió escrita, l’ortografia i presentació, que
podrà baixar fins a un 10% la nota de l’examen o treballs, 0’05 punts per falta.
Per aprovar el trimestre s’haurà d’obtenir una nota trimestral superior o igual a
5.
Aquesta nota serà el resultat de fer la mitjana dels sabers i competències (90%)
i procediments i actituds (10%), S’arrodonirà a l’alça a partir del 5 a final de
curs.

CONTROL D’ASSISTÈNCIA

L’assistència de l’alumnat de Batxillerat és la condició necessària que permet
l’avaluació contínua. Totes les faltes d’ assistència es consideraran no
justificades. En el cas de manca d’assistència s’aplicarà segons l’article 96 de
les NOFC:

- L’alumnat que superi en un 20% de faltes d’assistència en el conjunt de
matèries del curs acadèmic, pot ser objecte d’expedient sancionador a
petició de l’equip docent, el qual presentarà aquesta sol•licitud al
director/a.
- L’alumnat que superi en un 10% les faltes d’assistència trimestral en
una
matèria en concret, pot perdre el dret a la convocatòria ordinària d’aquell
matèria.
L’alumnat que arribi tard a classe serà objecte d’un retard a l’aplicatiu
informàtic. Quan aquest acumuli més de 5 retards injustificats, aquests
esdevindran una amonestació i podran ser objecte de posteriors
sancions.
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