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1. LLIBRE DE TEXT
GUILUZ, Teresa i JUANMARTÍ,Eduard: Llengua catalana i literatura Ed. Text la Galera Barcelona, 2016
MATERIAL
Llibres de lectura obligatòria
Recomanació
BARBAL, Maria. Pedra de tartera
Diccionari manual de la Llengua Catalana per a ESO, Ed.
MARTORELL, Joanot. Tirant lo blanc
62 i Ed. Enciclopèdia Catalana. O bé Diccionari de la
Nova antologia de la poesia catalana
llengua catalana, Ed. Institut d’Estudis Catalans
XURIGUERA, Joan Baptista. Els verbs conjugats. Ed. Claret
2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
CONTINGUTS
L'estudi de la literatura
Els gèneres literaris
Literatura medieval: La poesia lírica, la prosa filosòfica i moral, la narrativa històrica
i Bernat Metge i la narrativa de ficció.
La comunicació. El llenguatge i el text
L'oració. Definició i classes. L'estructura interna
El comentari de text
La literatura entre els segles XVI i XVIII
La classe de mots. Noms i adjectius. Determinants i pronoms. Verbs.
.La classe de mots. Adverbis, preposicions, conjuncions i interjeccions. Les
locucions
Literatura del segle XIX. La Renaixença. La narrativa romàntica i realista.
Estructura i formació de mots.
La variació lingüística.

TEMPORITZACIÓ
1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

3. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
La nota d'avaluació es calcularà amb la mitjana de les notes dels controls, si la nota és superior a 5. Aquesta mitjana es
modificarà amb redaccions i altres activitats puntuades. Si cal, es podrà recuperar a final de curs i si no hi ha altre
remei, al setembre. A final de curs la recuperació pot ser d'un llibre o de coneixements. La nota final serà la mitjana de
les tres avaluacions si totes tres estan aprovades.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Controls de lectura i de coneixements
dimensió actitudinal

90 %
10 %

Amb tot, llegir i aprovar el control de la lectura del trimestre serà condició imprescindible per aprovar l’avaluació.
L’actitud es valorarà a través de la puntualitat, l’accés al material, la presentació, l’atenció, la participació, el treball a
l’aula i l’encarregat per a casa, per tal de créixer en responsabilitat i autonomia, des del respecte al professorat i a la
resta d’alumnat.
Les faltes lingüístiques, de tot tipus, descomptaran, en qualsevol exercici, 0,1 fins a 0.

