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FULL DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE
LLENGUA CATALANA I LITERATURA DE
1r BATXILLERAT
CURS 2020/2021
ÀREA, MATÈRIA O MÒDUL PENDENT: Llengua catalana i literatura
NIVELL EDUCATIU: 1r de batxillerat
COM RECUPERAR LA MATÈRIA, ÀREA O MÒDUL PENDENT :
Hi ha dues proves escrites per poder recuperar l’assignatura. Una normalment és a
començament del segon trimestre, i la segona normalment a començament del segon.
Totes dues proves són globals. Si s’aprova la primera ja no cal presentar-se a la segona.
La prova consta d’una part pràctica i d’una de teòrica. La primera consistirà en la redacció
d’un text argumentatiu o expositiu i en una exposició oral (que es puntuaran de zero a
deu). La segona consistirà en una prova escrita sobre els continguts que s’assenyalen a
continuació (no es descomptarà per faltes d’ortografia en aquesta part, i també es puntuarà
de zero a deu).
Per aprovar l’assignatura és imprescindible tenir una nota mínima de cinc en la part pràctica
i, una nota mínima de quatre en la part teòrica. A més, cal tenir almenys una nota de cinc de
mitjana.
Continguts de la part teòrica
1. Literatura
Definició de literatura i característiques del text literari. Els gèneres literaris.
La poesia. Elements formals de la poesia: mètrica, rima, estrofes, figures retòriques,
gèneres poètics.
Els elements formals de la narrativa: narrador i punt de vista narratiu, personatges,
espai, temps.
Els elements del text teatral.
Els orígens de la poesia catalana (s. XII i XIII). La poesia trobadoresca.
Els orígens de la prosa catalana (s. XII i XIII). Primers textos escrits en català.
Ramon Llull. Les 4 cròniques.
La poesia dels segles XIV i XV. Ausiàs Marc.
La narrativa dels segles XIV i XV. Les novel·les cavalleresques. Bernat Metge.
La literatura dels segles XVI, XVII i XVIII. Renaixement. Barroc. Il·lustració i
Neoclassicisme. Literatura popular.
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2. Normativa bàsica de la llengua
Ortografia de les vocals i de les consonants. Separació de síl·labes (hiats i diftongs).
Accentuació i dièresi. L’apòstrof, la contracció i el guionet.
Morfologia nominal. L’adjectiu. L’article. Els demostratius i possessius. Els
quantificadors. Els pronoms febles.
Sintaxi de l'oració simple i de l'oració composta. Tipus d'oracions compostes.
3. Ús de la llengua
Comunicació i llenguatge. Factors de la comunicació i funcions lingüístiques.
Tipus de text (descripció, narració, conversa, exposició, argumentació).
Les propietats del text: adequació, coherència i cohesió.

OBSERVACIONS:
Data de la prova i lliurament dels treballs: s’ha d’esperar que es confeccioni l’horari
definitiu.
Inca, 21 de setembre de 2020
Signat,

La cap de departament

