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1. Introducció
Temporització continguts nuclears
1a avaluació

2a avaluació
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3a avaluació

Tipus de textos:
-El text narratiu. L'heroi ,
l'antagonista i l'antiheroi.
Estructura del text narratiu .Tipus
de narrador i els diàlegs. El
desplaçament temporal
-El text expositiu. Definició i
característiques. La didàctica
d'aquests textos

Tipus de textos:
- Els textos expositius: estructura i
organització. Tipus de textos
expositius

Morfosintaxi:
-Els verbs irregulars
L'oració. Tipus d'oracions i
funcions sintàctiques
-Els pronoms febles( I)

Morfosintaxi:
-Els pronoms febles (II)
-L'oració composta ( coordinació i
juxtaposició)
-Les oracions subordinades
adjectives

Morfosintaxi:
-Les oracions subordinades
substantives
-Les oracions subordinades
adverbials

Ortografia:
-Les grafies a/e en posició àtona
-Les grafies o/u en posició àtona
-La síl·laba, el diftong i el hiat

Ortografia:
-L'accentuació
-La dièresi
-Les grafies s/ss/c/ç/sc/z

Ortografia:
-Les grafies p/b, t/d, c/g
-Les grafies g/j, tj/tg,x/ix, tx/ig
-Les grafies b/v i la hac
-Les grafies m/n, l/l.l, r/rr

Lèxic:
-La jardineria
-La derivació. Els sufixos
-La ciència

Lèxic:
-La derivació( prefixos i infixos)
-La composició
-El llibre i la lectura
Sociolingüística:
-Les llengües romàniques

Sociolingüística:
-La varietat estàndard
-El contacte de llengües (I)
-El contacte de llengües (II)

Literatura:
-La renaixença ( romanticisme i
naturalisme)
-El modernisme
-L'escola mallorquina
-El noucentisme

Literatura:
-Les avantguardes
-El teatre del segle XX
-La prosa del segle XX(I)

Literatura:
-La prosa del segle XX( II)
-La poesia a la segona meitat del
segle XX
-La literatura catalana actual

-El text argumentatiu. Definició,
tipus i estructura.
-Arguments, contraarguments
Recursos retòrics

Tipus de textos:
-Els texts descriptius. Definició,
característiques i estructura
-Els textos instructius. Definició,
característiques i estructura
-Els textos professionals: la carta
formal, el currículum vitae, la
instància, etc.

2. Avaluació i qualificació
1.
L’avaluació serà contínua, basada en els continguts programats, i fomentada
en els progressos individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball
personal: oral i escrites, individuals i col·lectives, fetes a classe o a fora; la puntualitat
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en la realització de les tasques; la bona disposició i l’actitud, i els recursos emprats en
l’elaboració de les tasques personals, controls i exàmens.
2.

La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els percentatges següents:
a)
70%: exàmens teòrics, lectures obligatòries i proves orals.
b)
20%: tasques, quadern, treballs...
c)
10%: actitud, comportament, participació…

3.
Les errades ortogràfiques penalitzaran un màxim de 2 punts, a raó de 0,1 per
falta comesa. Les greus es poden penalitzar fins a 0,5 per falta.
4.
Hi haurà dues lectures obligatòries, als dos primers trimestres, les quals seran
avaluades segons una prova, ressenya, treball… A més també es podran realitzar
lectures voluntàries. Aquestes lectures voluntàries, comptaran 0,25 cadascuna, nota
que que se sumarà a la nota final de cada avaluació, amb un màxim d'un punt (4
lectures per trimestre). Els alumnes hauran de triar les lectures d'un llistat que se'ls
facilitarà a principi de curs. Una vegada llegida la lectura els alumnes hauran de
presentar una fitxa de lectura i, si el professor ho creu convenient, es podrà fer una
prova oral i/o escrita per comprovar que l'alumne ha llegit la lectura.
5.
No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs. Només
n’hi haurà en casos d’excepcionalitat i a criteri del professor.
6.
La qualificació final del curs es traurà del conjunt de trimestres. Ara bé, serà
condició indispensable aprovar el darrer trimestre, ja que és avaluació contínua.
7.
Per poder fer una mitjana dels exàmens, a fi de treure’n la nota del trimestre,
s’ha d’haver aconseguit , com a mínim, un 3 de cadascun dels exàmens. Així mateix,
també s’ha de treure, com a mínim, un 3 de la resta d’apartats qualificables.
8.
La nota de recuperació de pendent de cursos anteriors o de setembre, serà
com a molt un 5.
9.
Per recuperar l’assignatura pendent de cursos anteriors, hi haurà les següents
maneres:
-

Aprovar les dues primeres avaluacions del curs vigent.
Aprovar la prova de pendents que es farà el mes de abril.
Aprovar el curs vigent.
Queden exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de programes
especials com: ALTER, formació professional bàsica i d'altres.

10.
És indispensable, per superar l’assignatura, la utilització, en tot moment, ja
sigui oralment i escrit, de la llengua catalana. Si no és així, es considerarà que no es
supera l’assignatura.
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3. Recursos i material necessari
1.
Quadern d’anelles o d’espiral, ja sigui, de retxes o quadriculat. Per a la
presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial cura. Els criteris
mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:
El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la primera pàgina.
Has de posar data cada dia.
Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
Ha d'estar net i amb marges.

2.

Llibre de text. Llil. Llengua catalana i literatura, 4t d'ESO. Ed. Vicens Vives.
S’ha d’intentar no embrutar-lo ( subratllar-hi amb bolígraf, retoladors de
colors...) perquè així l’any que ve es pugui reciclar i utilitzar novament el llibre.

3.

Lectura obligatòria:
Mecanoscrit del segon origen. Ed. 62

4. Activitats complementàries
Activitats extraescolars encara per determinar.

