Departament de Llengua Catalana i Literatura
Llengua Catalana i Literatura – 2n Batxillerat
Curs 2016-17

Continguts per avaluació:
1a Avaluació
Literatura:


Repàs de la literatura del segle XIX.



El Modernisme: concepte i característiques generals.



La poesia modernista: Joan Maragall.



La narrativa modernista: Víctor Català i altres autors.



El teatre modernista: Santiago Rusiñol.



El Noucentisme. Característiques principals. Josep Carner.





L'Escola Mallorquina. Característiques generals. Miquel Costa i
Llobera i Joan Alcover.
Les Avantguades. Joan Salvat-Papasseit.

2a Avaluació
Literatura:


La literatura dels anys 20-30.



Bartomeu Rosselló-Pòrcel.



La literatura de postguerra: panorama general de l'època.



La narrativa de postguerra: Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda i

Josep Pla.



Comentari de l'obra La Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda.
La poesia de postguerra: Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol i Gabriel Ferrater.
3a Avaluació

Llengua:
1. Comunicació:


La tipologia textual.

 La variació lingüística: social, estilística i funcional.
 La varietat estàndard.
2. Sociolingüística:
 Història de la llengua.


Llengües en contacte:

- Bilingüisme: definició i tipus (individual, territorial i social)
- La mitificació del bilingüisme: tòpics i prejudicis lingüístics, conceptes
de bilingüe i bilingüista.
- Conflicte lingüístic.
- Procés de substitució lingüística.
- Llengües minoritàries i llengües minoritzades.
- La planificació lingüística i els processos de normalització.
- La situació jurídica de la llengua catalana (Estatus legal).
- La situació sociolingüística actual i els processos de normalització reeixida.




Comentari de l'obra Una imatge no val més que mil paraules de
Jesús Tuson.
Projecte de Sociolingüística.

3. Repàs d'ortografia, morfologia i sintaxi.

Què s'avaluarà:


Coneixements dels continguts de l'assignatura (dividits en dos
blocs: Literatura i Llengua)



Comentaris de text (textos literaris, argumentatius, periodístics, de
sociolingüística...)



Expressió escrita. L'adequada i correcta aplicació de les quatre
propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció (ortogràfica, lèxica i gramatical)



Exposicions orals i esquemes.



Projecte de sociolingüística.



Llibres de lectura voluntaris.

Com s'avaluarà:
La matèria del curs s'estructura en dos blocs: Literatura (1a i 2a avaluacions) i Llengua (3a avaluació).
- Qualificació de cada avaluació.
A cada avaluació hi haurà tres notes principals que faran mitjana aritmètica (un 33% per a cadascuna) per a l'obtenció de la nota final d'avaluació.
Dues d'aquestes notes s'obtindran a partir de dos exàmens o proves
escrites parcials, que avaluaran e l s coneixements i els procediments
corresponents a les dues parts en què dividim l'avaluació. Aquestes
proves constaran d'un comentari de text (dels llibres de lectura obligatoris o d'altres textos) i de preguntes sobre la matèria treballada.
La tercera serà una nota mitjana que sortirà de les expressions orals,
esquemes o projectes si n'és el cas.
A les dues primeres avaluacions (Literatura) els alumnes podran arribar
a tenir 1 punt extra a la nota de l'examen parcial mitjançant una prova
voluntària d'un llibre de lectura extra proposat.
Es tendrà en compte l'actitud a l'hora d'arrodonir la nota.
- Avaluació final ordinària (juny).
La nota mitjana entre els dos blocs serà la nota final del curs. Els

alumnes estaran aprovats si la mitjana és un 5 o més, i la nota de qualsevol dels dos blocs no és inferior a 4.
Els alumnes suspesos podran recuperar el curs en la prova ordinària final, la qual també servirà als alumnes aprovats per pujar nota. En
aquesta prova els alumnes es podran examinar només de la part de la
matèria que tenguin suspesa (Literatura o Llengua) o de la part que vulguin millorar-ne la nota.
- Avaluació extraordinària (setembre).
A l'examen de setembre els alumnes suspesos seran avaluats de tota
l'assignatura.
***Criteris de correcció (en tots el exàmens parcials o finals que es
realitzin durant el curs):
De la nota global de l'examen es pot arribar a descomptar fins a 2 punts
per faltes de correcció ortogràfica, gramatical i lèxica. Així, una vegada
posada la nota, resultat d'avaluar els continguts, el comentari de text i el
nivell d'expressió escrita (adequació, coherència i cohesió), s'aplicarà el
següent criteri per avaluar la correcció:
Es comptaran totes les faltes ortogràfiques, gramaticals i lèxiques que
s'hagin comès (les repetides només compten una vegada) i es descomptarà de la nota global seguint el següent barem (el mateix que s'ha
aplicat fins ara a la Selectivitat):
 Entre 0 i 5 faltes: no es descompta res.
 Entre 6 i 10

“

: 0'25 punts.

 Entre 11 i 15 “

: 0'5 punts.

 Entre 16 i 20 “

: 1 punt.

 Entre 21 i 25 “

: 1'5 punts

 26 o més faltes: 2 punts

