PROGRAMACIÓ RESUMIDA CATALÀ
DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
MATÈRIA: Llengua catalana i Literatura NIVELL: 2n ESO
CURS 2018–2019
PROFESSORAT: Assumpta Cassart, Pere Joan Buforn
1. LLIBRE DE TEXT digital: Editorial Santillana 2n ESO
MATERIAL: LLIBRES DE LECTURA:
El nen que va xatejar amb Jack Sparrow F.
Puigpelat Bromera 978849026407-2
Radiografia de noia amb tatuatge J.Sierra i
Fabra La Galera 978842464143-6

A triar entre un dels dos
PRIMER TRIMESTRE

Concert en sol major J.Sierra i Fabra La
Galera jove. 978-84-2464688-2 . No per a
l'alumnat de PIM2

2N TRIMETRE

Així és la vida, Carlota G.Lienas Estrella
Polar (Per a tothom).

3R TRIMESTRE

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
CONTINGUTS TEMPORITZACIÓ
1r TRIMESTRE
Ortografia: l’accentuació, la dièresi, el vocalisme, el guionet, el consonantisme.
l’Anècdota, la conversa, la descripció (es treballa a reptes)
El reportatge, la biografia, les memòries i la notícia.
Morfosintaxi: les categories gramaticals, els sintagmes i l’oració.
Gèneres literaris.
2n TRIMESTRE
Ortografia: L’apòstrof, la contracció, el guionet.
Categories gramaticals, complements del verb.
L’exposició (es treballa a reptes) La infografia (es treballa a reptes), el text teatral i la
divulgació científica (es treballa a reptes).
La narrativa.
3r TRIMESTRE
Ortografia: grafies j/g, x/ix, tx/ig. La dièresi, signes de puntuació
El mode subjuntiu. Mode imperatiu.
El text (es treballa a reptes).
La publicitat (es treballa a reptes).
La poesia.
3. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ L’avaluació es realitzarà
valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències relacionades amb les

dimensions pròpies de la matèria: comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral,
literària i actitudinal.
Els criteris d’avaluació s’aniran adequant d’acord amb la nova normativa d’avaluació. que
contempla que l’avaluació ha de ser una eina per a millorar i forma part del procés
d’aprenentatge.
L’expressió escrita, la comunicació oral i la literatura es valoraran a través d’exposicions,
exercicis proposats i proves específiques. Amb tot, serà obligatori llegir la lectura del
trimestre. 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 les tasques a casa, per tal de créixer en
responsabilitat i autonomia, des del respecte al professorat i a la resta d’alumnat.

P.D. Aquest departament, es reserva la potestat de canviar d’ordre els temes anunciats si
les dinàmiques ho requereixen.
Els criteris d’avaluació es troben en procés d’adaptació als criteris marcats per la nova
ordre d’avaluació publicada el 10 de juliol del 2018.

