
Departament de Llengua Catalana i Literatura

Llengua Catalana i Literatura – 2n Batxillerat

Curs 2022-23

Continguts per avaluació:

1a Avaluació

Literatura:

 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. Característiques generals i principals movimen-
ts. La literatura catalana d'avantguarda: Joan Salvat-Papasseit.

*Lectura voluntària: La pell freda d’Albert Sánchez Piñol (pot pujar fins

a 1 punt la nota mitjana d’avaluació).

2a Avaluació

Literatura:

 La literatura dels anys 20-30: panorama general de l'època.

 Bartomeu Rosselló-Pòrcel.



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

 La narrativa de postguerra.

 Mercè Rodoreda i Llorenç Villalonga.

 La poesia de postguerra.

 Salvador Espriu.

 El teatre de postguerra.

 La literatura actual:  Maria Mercè Marçal, Jordi Galceran i Albert
Sánchez Piñol

Llengua:

1. Comunicació:

 La tipologia textual.

 La variació lingüística: social, estilística i funcional.

 La varietat estàndard.

2. Història de la llengua.

*Lectura voluntària: La plaça del diamant de Mercè Rodoreda (pot pu-

jar fins a 1 punt la nota mitjana d’avaluació).

3a Avaluació

3. Sociolingüística

 Introducció

 Llengües en contacte. El bilingüisme: definició i tipus.  El conflicte
lingüístic. La mitificació del bilingüisme.

 El procés de substitució lingüística. Llengües minoritàries i  llen-
gües  minoritzades.  La  interferència  lingüística.  L'assimilació  lin-
güística. Els prejudicis lingüístics.

 La normalització lingüística. Models de planificació lingüística.

 La situació jurídica de la llengua catalana (Estatus legal).

 La situació sociolingüística actual.



 Què s'avaluarà:

 Coneixements dels continguts de l'assignatura.

 Comentaris de text: de textos literaris, periodístics i de sociolin-
güística.

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

 Exposicions orals: a l’apartat d’Història de la literatura, els alum-
nes faran una exposició oral a classe amb nota.

 Participació en català dins classe.

 Llibres de lectura voluntaris.

Com s'avaluarà:

La matèria del curs s'estructura en tres avaluacions:

 Qualificació de cada avaluació. A cada avaluació hi haurà dues
notes principals que faran mitjana aritmètica (90 % de la nota final
d’avaluació), que s'obtindran a partir de dos exàmens o proves es-
crites, que avaluaran els coneixements i els procediments corres-
ponents a les dues parts en què dividim l'avaluació. A més a més,
es faran una o dues proves d’expressió oral sobre la matèria teòri-
ca del curs (10% de la nota final d’avaluació).  A la primera i a la
segona avaluacions hi ha dues proves escrites de dues lectures
voluntàries que poden pujar fins a 1 punt la nota mitjana d’avalua-
ció.

 L’avaluació és contínua. Per tant, la nota de cada avaluació que
sortirà al butlletí serà el resultat de la mitjana de les avaluacions.

 Avaluació de les  exposicions orals: es valoraran la fonètica, el
contingut i l'oratòria.

 Es tendrà en compte l'actitud a l'hora d'arrodonir la nota.

- Avaluació final ordinària (maig). La nota mitjana entre les tres
avaluacions serà la nota final del curs. Els alumnes estaran apro-
vats si la mitjana és un 5 o més. Els alumnes suspesos podran re-



cuperar el curs en la prova ordinària final, la qual també servirà als
alumnes aprovats per pujar nota.

- Avaluació extraordinària (juny).

Els alumnes suspesos podran recuperar el curs en la prova extraordinà-
ria.  En aquesta prova s’hauran d’examinar de tota la matèria.

***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 des-
comptarà 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

- Assignatura pendent de 1r de Batxillerat.

Per tal de fer el seguiment adequat dels alumnes amb la matèria pen-
dent de l’any anterior, hem designat una responsable del Departament,
Patrícia Mir, la qual s’ha encarregat d’obrir una classe al Google Class-
room amb tots els alumnes afectats, on reben tota la informació referent
a les dates dels exàmens de recuperació (dues convocatòries: 15 de
desembre i 9 de març), tasques a realitzar i resultats de les proves. La
realització d’un dossier d’activitats pot arribar a pujar 1’5 punts la nota



de la prova de recuperació.


