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1. MATERIAL

Es treballarà l’assignatura a partir de les lectures prescriptives, els apunts de classe i els materials i la bibliografia
proporcionats pel professor.

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
Blocs temàtics i temes
1. Solitud, de Víctor Català, i la narrativa del Modernisme.
2. Aigües encantades, de Joan Puig i Ferreter, i el teatre del
Modernisme.
4. El cor quiet, dins l’obra de Josep Carner.
5. Ball robat, de Joan Oliver: teatre i crítica social.
7. Vent d’aram, de Joan Vinyoli, i la poesia postsimbolista.
8. Feliçment, jo sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany:
novel·la i realisme social.

TEMPORITZACIÓ (Trimestral)
1er. trimestre
1er. trimestre
2on. trimestre
2on. trimestre
3er. trimestre
3er. trimestre

3. ACTIVITATS

Es considerarà l’oportunitat d’assistir a la representació teatral d’alguna obra que tingui relació amb el programa del curs.

4. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
Les competències que desenvolupa la matèria de llatí són tres: la competència lingüística, la competència artística i
cultural i la competència social i ciutadana.

5. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
La nota de cada avaluació es calcularà a partir de les notes obtingudes en els exàmens realitzats (50% de la nota), dels
comentaris de text presentats per escrit (25%) i de les exposicions orals realitzades a classe (25%). La nota final de curs
serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions.
La recuperació d’una avaluació no aprovada es realitzarà d’acord amb el principi de l’avaluació contínua: si la nota
obtinguda a la tercera avaluació és com a mínim de 5, l’assignatura quedarà aprovada; altrament, es podrà optar, per a
aprovar-la, a una última prova. En el cas que tampoc aquesta última prova no quedés superada, l’alumne podrà presentarse a una recuperació extraordinària, que tindrà lloc al mes de maig. Tant la última prova com la recuperació extraordinària
de maig constaran de dos apartats: qüestions teòriques sobre el temari i comentari de text.
Sant Cugat del Vallès, 28 de setembre de 2018
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.

