Departament de Llengua Catalana i Literatura
Llengua Catalana i Literatura - 2n ESO
Curs 2016-17
Continguts per avaluació:
1a Avaluació
1a part
El text narratiu:

-

Elements d'un text narratiu: tipus de narrador, autor, personatges,
espai i temps.





Estructura d'un text narratiu.



Realització de 2 comentaris de textos narratius.



Expressió escrita d'un text narratiu amb el qual es treballaran tots
els tipus de narrador.

-

L'oració simple. Tipus d'oracions.

-

Les modalitats oracionals.

-

Ortografia: fonètica vocàlica, vocal neutra, separació de síl·labes (diftongs, hiats i dígrafs), accentuació i dièresi.

2a part
- El text descriptiu:


Tipus de textos descriptius.



Finalitat.



Característiques.

Realització d'un comentari de text i producció escrita d'un text descriptiu.


- Repàs dels determinants.
- Ortografia:


Consonants oclusives: p/b, t/d, c/g.



Consonants b/v.

2a Avaluació
1a part
-

El text expositiu:


Tipus de textos expositius.



Finalitat.



Característiques.

-

Els pronoms personals forts.

-

Els pronoms personals febles.

Els pronoms demostratius, possessius, numerals, quantitatius, indefinits i interrogatius.
-

Distinció entre determinants i pronoms.

-

Repàs dels verbs regulars.

-

Ortografia: consonants g/j, x/ix, tx/ig.

2a part
-

El text argumentatiu:


Característiques. Connectors textuals.



Estructura d'un text argumentatiu.



Repàs i comparació amb el text expositiu.



Producció escrita d'un text argumentatiu a partir d'un text expositiu.
Tria d'un tema, preparació del text a casa i realització del text final
a classe sense cap tipus d'ajuda.

- Verbs irregulars. Es treballaran oralment i per escrit.
- Sintaxi.


Repàs dels tipus de sintagmes (SN, SV, SPrep, SAdv i SAdj).



Oració simple: el subjecte, el predicat, el CN, el CD i el CI.



Repàs de pronoms. Substitució pronominal.

- Ortografia: essa sorda i essa sonora.
3a Avaluació
1a part
- El text instructiu:


Característiques. Connectors textuals.



Estructura d'un text instructiu.



Producció escrita d'un text instructiu.

- Sintaxi:


Oració simple:
◦

Repàs del complement directe (CD).

◦

Repàs del complement indirecte (CI).

◦

L'atribut.

◦

Pronominalització dels complements treballats.

- Ortografia: l'apòstrof, la contracció i les preposicions.
2a part
- Sintaxi:


Oració simple:
◦

El complement circumstancial (CC).

◦

El complement de règim verbal (CRV).

◦

El complement predicatiu (Cpred).

◦

Pronominalització dels complements treballats.

- Literatura:




Es farà un repàs de les diferents tipologies textuals vistes durant el
curs.
Es treballaran diverses estratègies per a elaborar produccions escrites, emfatitzant les diferents propietats textuals (cohesió, cohe-

rència, adequació i correcció).
Llibres de lectura obligatòria
- Premonicions. Emili Bayo. Estrella Polar.
- Rebel·lió a la xarxa. Doug Wilhelm, L'Odissea.
- Guguengol. David Nel·lo. Estrella Polar.

Què s’avaluarà:


Coneixements dels continguts de l'assignatura.



Procediments específics dels continguts.



Expressió oral.



Expressió escrita.



Participació en català dins classe.



Comentaris de text.



Treballs.



Llibres de lectura.

Com s’avaluarà:
- 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 controls
escrits que avaluaran els coneixements i els procediments corresponents
a les dues parts en què dividim l'avaluació. També s'hi avaluarà el llibre
de lectura corresponent a l'avaluació.
La tercera nota serà la mitjana de dues notes:
a) Una nota d'expressió oral, obtinguda a partir d'un examen o d'una

exposició oral (com a mínim), en la qual també s'inclourà la valoració de
la participació en català dins classe, per adreçar-se tant al professorat
com als companys.
b) Una altra nota mitjana de diferents proves realitzades d urant
l'avaluació: proves escrites de matèria específica (com puguin ser dictats
i correccions, controls de verbs, controls de sintaxi...), controls del llibre
de lectura, expressions escrites, comentaris de textos i treballs.
L'actitud es tendrà en compte per arrodonir la nota d'avaluació.
- Per aprovar l'assignatura al juny s'haurà de complir un dels dos casos següents:




Obtenir una nota de 5 o més com a mitjana de curs i una de 4 o
més com a mitjana de la tercera avaluació.
Obtenir una nota de 4 o més com a mitjana de curs i una de 5 o
més com a mitjana de la tercera avaluació.

- Per aprovar l'assignatura al setembre s'haurà d'aprovar l'examen extraordinari de setembre. Aquest inclourà la matèria del curs (un 70% de
l'examen) i un dels tres llibres de lectura obligatoris (un 30% de l'examen). Les feines realitzades durant l'estiu (activitats, esquemes, resums...) no s'han d'entregar. La nota final serà la nota d'aquest examen.
- Per recuperar l’assignatura suspesa del curs anterior s'haurà
d'aprovar almenys una avaluació del present curs (o bé el curs).

