
CURS: 1r 

Batxillerat

ASSIGNATURA: LLENGUA CATALANA

curs  20-21

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS:

1a avaluació: Literatura temes 1, 2 i 3; Llengua: propietats textuals tema 2; Ortografia: temes 1,

2 i 3; Comentari de text

2a avaluació: Literatura temes 4, 5 i part del 6; Llengua: tipologia textual tema 3 i registres tema

4; Ortografia temes 4 i 5; Pronoms

3a avaluació: Literatura temes 6, 7 i 8; Ortografia tema 6; Pronoms

METODOLOGIA: Teoria i exercicis d'aplicació, dictats i producció de textos escrits i oral i 

lectures obligatòries

MATERIALS: Llibre de text, llibres de lectura, quadern de classe, material fotocopiat i 

audiovisual, aula virtual

Lectures: 

1r trimestre: Invasió subtil de Pere Calders (Ed. 62) o L'illa de Maians de Quim Monzó 

(Quaderns Crema). 

2n trimestre: Tirant lo Blanc de Joanot Martorell (ed. Laertes) o Curial e Güelfa (Ed. Bromera).

3r trimestre: Terra baixa d'Àngel Guimerà. 

 PROCEDIMENTS  PER A L’AVALUACIÓ: Exàmens , dictats,  textos escrits i orals, treball a 

classe i a casa i actitud .

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: La nota del trimestre es traurà de la mitjana dels exàmens fets.

Perquè la nota de la lectura faci mitjana amb la resta, la mitjana dels exàmens de continguts ha

de ser com a mínim un 4.

Per aprovar el trimestre és condició indispensable aprovar l'examen de lectura corresponent.

Als exàmens o treballs que es puntuïn i que facin mitjana directa per a la nota d'avaluació es 

podrà descomptar fins a 2 punts per faltes de correcció. Es descomptarà una dècima cada 

dues  faltes.

La nota final s'obtendrà a partir de la mitjana dels tres trimestes, sempre que estiguin tots 

aprovats.

RECUPERACIÓ: En cas que es suspengui la teoria d'un trimestre, s'haurà de recuperar a final

de curs (en cas que hi hagi més d'un trimestre suspès, s'haurà de recuperar tot el curs).



Els  alumnes  que  suspenguin  el  curs  per  no  haver  acreditat  haver  realitzat  les  lectures

obligatòries, al setembre s'hauran d'examinar de continguts.


