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INS PONS D’ICART 
DEPARTAMENT DE LLENGUA  
I LITERATURA CATALANES 
 
 
El Departament de Llengua i Literatura Catalanes ha aprovat seguir els 
criteris següents per al curs 2018/19: 
 

ESO (1r, 2n i 3r) 
 
Elements Curriculars-    60% 
Treball Realitzat -  20% 
Interès  i Esforç  -  20% 
 

4t d’ESO  
 
Elements Curriculars-    70% 
Treball Realitzat -  15% 
Interès  i Esforç  -  15% 
 
 

Batxillerat 
 

Matèria – Llengua Catalana i Literatura de 1r de 
Batxillerat 
 
1.- Elements Curriculars-  80%      
2.- Treball Realitzat -  10%   
3.- Interès  i Esforç  -  10% 
 
Interès I esforç- En aquest apartat valorarem: assistència a classe, 
puntualitat, actitud davant l’assignatura, respecte envers els companys i el 
professor. 
 

Matèria – Llengua Catalana i Literatura de 2n de 
Batxillerat 
 
1.- Elements Curriculars-  80%      
2.- Treball Realitzat -  10%        
3.- Interès  i Esforç  -  10%   
 
(En aquest apartat valorarem: assistència a classe, puntualitat, actitud davant 
l’assignatura, respecte envers els companys i el professor). 
 
 

 
 



 
Matèria- Literatura catalana de Modalitat i Literatura Universal 
 

1r de Bat  
 
1.- Elements Curriculars-    80% 
2.- Treball Realitzat -  10% 
3.- Interès  i Esforç  -  10% 
 
Interès I esforç- En aquest apartat valorarem: assistència a classe, 
puntualitat, actitud davant l’assignatura, respecte envers els companys i el 
professor. 
 

2n de Bat- 
 
1.- Elements Curriculars-    80% 
2.- Treball Realitzat -  10% 
3.- Interès  i Esforç  -  10% 
 
Interès I esforç- En aquest apartat valorarem: assistència a classe, 
puntualitat, actitud davant l’assignatura, respecte envers els companys i el 
professor. 
 
 

IMPORTANT¡¡ 
 
L’avaluació de la matèria de Llengua Catalana i Literatura de l’ESO i 
BATXILLERAT és continuada, tenint en compte les tres avaluacions. 
Considerem la nota de 5 com l’única nota vàlida per aconseguir l’avaluació de 
SUFICIENT i tindrem en compte les observacions següents pel que fa a les 
notes amb decimals diferents de l’interval de 4 a 5 (que serà qualificat a criteri 
del professor o professora): 
• Les qualificacions amb decimals fins a 0’59 seran contemplades en el 
butlletí de notes com la nota del nombre enter anterior. 
• Les qualificacions amb decimals a partir de 0’6 apareixeran en el 
butlletí de notes representades amb el nombre enter superior. 
 
Pel que fa a l’avaluació de Literatura catalana de Modalitat i Literatura 
Universal de Batxillerat es realitzarà de la següent manera: 
 
Per aprovar aquestes matèries caldrà haver superat les tres avaluacions amb 
un mínim de 5.  Promocionarà també l’alumne o alumna que aprovi, com a 
mínim dos de les tres avaluacions dels curs i que la nota mitjana de les tres 
avaluacions sigui igual o superior a 5. A l’avaluació final, realitzarem el pro 
mig aritmètic de les notes amb decimals de cada avaluació i no dels nombres 
enters que apareguin en el butlletí de notes. A la mitjana aritmètica que en 
resulti, se li aplicarà els criteris anteriors. 
 
 
 



INS PONS D’ICART 
DEPARTAMENT DE LLENGUA  
I LITERATURA CATALANES 
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
LLENGUA CATALANA 
1r, 2n, 3r i 4t d’ESO 

 
 
Per superar la matèria de Llengua Catalana, el Departament de Llengua 
catalana i Literatura ha aprovat seguir els criteris següents: 
 
 

- La nota final d’avaluació es desglossarà de la següent manera: el 60% 
correspondrà als elements curriculars, el 20% al treball realitzat i l’altre 20% a 
l’interès i esforç, a 1r, 2n i 3r d’ESO i 70%, 15% i 15% a 4t . 
 

- Els elements curriculars es valoraran a través de les proves escrites o 
orals que es realitzaran durant l’avaluació. 
 

- El treball realitzat es valorarà a través de la correcció d’exercicis, així 
com de la llibreta que s’haurà de presentar com a mínim un cop durant 
l’avaluació. L’absència d’un alumne no l’eximeix dels deures i treballs 
realitzats a classe durant aquest període, al contrari. haurà de posar-se al dia 
de totes aquestes activitats. 
 

- L’interès i l’esforç es valoraran a través de la participació de l’alumne o 
alumna durant les classes, així com d’una bona predisposició a mantenir una 
actitud adequada i respectuosa envers els companys i companyes i el 
professorat al llarg de cada avaluació. També es tindrà en compte la 
presentació de la feina opcional o d’aprofundiment que proposi el professor, 
així com la presentación dels deures i treballs realitzats a classe en cas 
d’absència. Valorarem també l’ús adequat del telèfon mòbil.  
 

- Al llarg del curs es realitzarà la lectura de tres llibres. El fet de 
demostrar que s’han llegit el llibre és una condició indispensable,sense la 
qual no es pot superar l’avaluació. 
 

- Si després d’haver realitzat l’examen final i la recuperació de setembre 
de 2019, l’alumne o alumna no ha superat la Llengua Catalana i Literatura, 
però ha promocionat de curs, farà una recuperació d’aquesta matèria durant 
el curs 2019/20. El professor o professora del nou curs determinarà el tipus 
de recuperació que cladrà que realitzi. La recuperació podrà ser una prova 
escrita, un dossier o l’avaluació continuada dels dos primers trimestres del 
nou nivell. 
 

 



INS PONS D’ICART 
DEPARTAMENT DE LLENGUA 
I LITERATURA CATALANES 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
1r DE BATXILLERAT 
 
Per superar la matèria de Llengua Catalana i Literatura es valoraran els 
criteris següents: 
 

- Del total de la nota final de cada avaluació, el 80% correspondrà als 
elements curriculars, el 10%, al treball realitzat i el 10% a l’interès i esforç. 
 

- El 80% dels elements cirriculars es valoraran a través d’ exàmens de 
la matèria de cada avaluació i l’estudi de la tipologia textual i de l’expressió 
oral. 
 

- En la tipologia textual valorarem les propietas textuals: adequació, 
coherència, cohesió, correcció lingüística i presentació. 
 

- El 10% del treball realitzat es valorarà tenint en compte: les redaccions 
sobre tipologia textual, les creacions literàries, la lectura de textos, el treball 
amb materials de recerca, fer esquemes i resums, exposicions a classe, la 
puntualitat, lectura i comentaris de textos en públic... En aquest apartat també 
valorarem l’expressió oral si l’alumne s’expressa correctament i si s’expressa 
de manera regular en català. 
 

- Per valorar el 10% d’interès i esforç es tindrà en compte l’actitud de 
l’alumne davant l’assignatura, així com el respecte envers els companys i el 
professor. Ës important l’assistència a classe, la puntualitat, la participació en 
les activitats de classe, l’ordre en la presentació del material de l’assignatura i 
la realització dels deures. Valorarem també l’ús adequat del telèfon mòbil.  
 
- Els alumnes que col·laborin en el projecte Voluntaris lingüístics-

parelles lingüístiques amb l’Aula d’Acollida seran avaluats amb 0’5 punts 
dins l’apartat d’interès i esforç ( caldrà veure la vigència per aquest curs 
d’aquest apartat) 
 

- Per tal de poder ser avaluat positivament, l’assistència mínima durant 
l’avaluació serà del 80%. En cas d’absència, l’alumne haurà de justificar les 
faltes adequadament i caldrà que es posi al dia del material i activitats 
treballades a classe i dels deures manats pel professor.  

- A l’alumnat que no compleixi els requisits del paràgraf anterior se li 
oferirà la possibilitat de realitzar una recuperació i si no la superés tindrà una 
avaluació al setembre 

 
 
Les lectures obligatòries per a la promoció 2018-2019 seran: 



 

1. Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos (versió 
actualitzada)*.  
 
[Tirant arriba a Constantinoble i s’enamora de Carmesina] 
CXVII. Com Tirant fon arribat en Constantinoble, e les raons que l’Emperador li dix.Des del 
paràgraf «Com foren en la gran sala del palau l’Emperador lo pres per la mà...» fins al final 
(p. 372-373). 

CXVIII. Com Tirant fon ferit en lo cor ab una fletxa que li tirà la deessa Venus perquè mirava 
la filla de l’Emperador (p. 374-375). 
 
[Tirant malalt d’amors. Diafebus, confident i mitjancer de Tirant] 
CXIX. Raons de conhort que fa Diabebus a Tirant perquè el veu pres ab lo llaç d’amor (p. 

375-385). 
CXX. Lamentació d’amor que fa Tirant (p. 385). 
CXXI.Raons que fa Diafebus a Tirant, aconhortant-lo de ses amors (p. 386-389). 
 

[Tirant declara el seu amor a Carmesina] 
CXXVI. Com Tirant satisféu en les raons que l’Emperador li demanava. Des del paràgraf «E 
Tirant se’n tornà prestament al port per fer-les partir. Com la Princesa véu que Tirant se 
n’anava...» fins al final (p. 403-404). 
CXXVII. Com la Princesa conjurà a Tirant que li digués qui era la senyora qui ell tant amava 

(p. 404-409). 
 
[Amors de Diafebus i Estefania] 
CXLVI. La sentència que l’Emperador donà contra los cavallers, ducs e comtes que presos 

eren. Des del paràgraf «Lo dia ans que partissen, Diafebus tingué esment...» (p. 487-493). 
CXLVII. L’albarà que féu Estefania de Macedònia a Diafebus (p. 494). 
 
[Somni fingit de Plaerdemavida] 

CLXII. La resposta que féu la Princesa a Tirant (p. 557-561). 
CLXIII. Lo somni que Plaerdemavida féu. Des de l’inici fins al paràgraf: «—Certament —dix la 
Princesa— que aquell cas no li és seguit sinó per la mia partida...» (p. 561- 566). 
 
[Festes a Constantinoble. L’episodi de la pinta i la sabata en «lo lloc vedat»] 

CLXXXIX. Les grans festes que l’Emperador féu fer per amor dels ambaixadors del Soldà. 
Des de l’inici fins al paràgraf: «—Lla on és atorgada la gràcia deu ésser besada e 
acceptada.» (p. 616-629). 
 

[Consells de Plaerdemavida a Tirant] 
CCXIV. Parla Plaerdemavida (p. 655-657). 
 
[La Viuda malparla de Tirant a Carmesina] 
CCXV. Lo mal consell e reprovat que la Viuda Reposada donà a la Princesa contra Tirant (p. 

657-659). 
 
[Esposalles de Diafebus i Estefania. Facècies de Plaerdemavida] 
CCXX. Resposta feta per l’Emperador a Tirant (p. 668-671). 

 
[Estefania i Plaerdemavida confidents i mitjanceres de Carmesina i Tirant. Diàlegs sobre 
l’amor] 
CCXXVIII. Raonament que fa la duquessa de Macedònia a la Princesa (p. 688-691). 
CCXXIX. Com Plaerdemavida donà esforç a l’ànimo de Tirant (p. 692-695). 

CCXXX. Les raons que passaren entre Tirant e la Princesa, e Plaerdemavida (p. 695- 697).  
 

[Tirant contempla Carmesina durant el bany] 

CCXXXI. Com Plaerdemavida posà a Tirant en lo llit de la Princesa (p. 697-700). 
 
[Plaerdemavida introdueix Tirant al llit de Carmesina] 



CCXXXII. Reprensió que fa Plaerdemavida a Tirant (p. 701-702). 
 
[Conseqüències. Tirant es trenca la cama] 

CCXXXIII. Rèplica que fa Tirant a Plaerdemavida (p. 702-707). 
 
[Els amors d’Hipòlit i l’emperadriu] 
CCXLVIII. Lo principi dels amors d’Hipòlit e de l’Emperadriu (p. 734-735). 

CCXLIX. Com l’Emperadriu demanà a Hipòlit qui li feia aquell mal (p. 735-736). 
CCLX. Resposta feta per l’Emperadriu a Hipòlit (p. 751-754). 
CCLXI. Com Hipòlit mostra de paraula la contentació que té de sa senyora. 
CCLXII. Rèplica que fa l’Emperadriu a Hipòlit (p. 755-763). 
CCLXIII. La comparació de la vinya que fa Hipòlit a l’Emperadriu (p. 763-766). 

 
[La Viuda declara el seu amor a Tirant. Difamacions i maquinacions de la Viuda: el negre 
Lauseta i el fals avortament de Carmesina] 
 

CCLXIV. Com l’Emperadriu ordenà la vida d’Hipòlit. Des del paràgraf «Com Tirant estigué bé 
de la cama, anava sovint al palau...» fins al final (p. 768-770). 
CCLXV. Raonament que fa Tirant a la Viuda Reposada (p. 771-772). 
CCLXVI. Resposta que fa la Viuda a Tirant (p. 772-773). 
CCLXVII. Resposta que féu Tirant a la Viuda Reposada com lo requerí d’amors (p. 774). 

CCLXVIII. Replica la Viuda al parlar de Tirant (p. 775-777). 
CCLXIX. Replica Tirant a la Viuda, ignorant la sua maldat (p. 777-781). 
 
[Matrimoni secret no consumat entre Tirant i Carmesina] 

CCLXXI. Resposta que la Princesa fa a Tirant (p. 782-784). 
CCLXXII. Com Tirant pres jurament de la Princesa que li compliria lo matrimoni (p. 784-785). 
CCLXXIII. Rèplica que fa la Princesa a Tirant (p. 785-786). 
CCLXXIV. Rèplica que fa Tirant a la Princesa (p. 786-787). 

CCLXXX. Rèplica que fa Tirant a la sua Princesa (p. 795-796). 
CCLXXXI. Lamentació que fa la Princesa estant en los braços de Tirant. Des de l’inici fins al 
paràgraf: «—Per la mia fe —dix la donzella de Montblanc—, ell ha usat de gran 
virtut com a valentíssim e cortès cavaller...» (p. 796-797). 
 

[La ficció de la Viuda Reposada] 
CCLXXXIII. Ficció que féu la reprovada Viuda a Tirant (p. 802-806). 
CCLXXXIV. Conhort que fa la Viuda Reposada a Tirant (p. 806-807). 
 

[Tirant i Carmesina consumen el matrimoni secret] 
CDXXXIV. Com Tirant anà a Contestinoble per parlar ab l’Emperador (p. 1085- 1088). 
CDXXXV. Gràcies d’amor que fa Tirant a la Reina (p. 1088- 1089). 
CDXXXVI. Com Tirant vencé la batalla e per força d’armes entrà lo castell (p. 1089- 1090). 
CDXXXVII. Reprensió d’amor que fa la Princesa a Tirant (p. 1090- 1091). 

 
[Mort de Tirant] 
CDLXVII. Com pres a Tirant lo mal del qual passà d’aquesta vida (p. 1145-1147). 
CDLXX. Breu de comiat tramès per Tirant a la sua Princesa (p. 1149-1150). 

CDLXXI. Com l’Emperador tramès lo duc de Macedònia e Hipòlit ab los metges, e com 
Tirant, fent-se portar a Contestinoble, en lo camí passà d’aquesta vida (p. 1150- 1152). 
 
[Planys fúnebres de l’emperador i Carmesina per la mort de Tirant] 
CDLXXII. Lamentació que féu l’Emperador per la mort de Tirant (p. 1152- 1155). 

CDLXXIII. La lamentació que féu la Princesa sobre lo cos de Tirant (p. 1155-1156). 
CDLXXIV. Altra lamentació que fa la Princesa sobre lo cos de Tirant (p. 1157-1160). 
 
[Hipòlit i l’emperadriu al tron de Constantinoble] 

CDLXXIX. Lo dol e lo plant que fon fet aprés la mort de la Princesa (p. 1170-1172). 
CDLXXX. Com los parents de Tirant s’ajustaren e tingueren consell qual d’ells farien 
Emperador (p. 1172-1174). 



(La citació de pàgines es refereix a l’edició de Martí de Riquer, Barcelona: Ariel, 1979.) 
 

2. Antologia de poesia catalana. Nova tria*. 
 
1. Guillem de Berguedà: ―Cançoneta leu e plana‖. 
2. Cerverí de Girona: ―No el prenatz lo fals marit...‖. 

3. Ramon Llull: ―A vós, dona Verge Santa Maria...‖. 
4. Ausiàs March: Poema XIII (―Colguen les gents amb alegria festes...‖). 
5. Anselm Turmeda: ―Elogi dels diners‖. 
6. Jordi de Sant Jordi: ―Desert d’amics, de béns e de seny‖. 
7. Joan Roís de Corella: ―La balada de la garsa i l’esmerla‖. 

8. Francesc Vicent Garcia: ―A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava 
en un terrat amb una pinta de marfil‖. 
9. Cançó popular: ―A la vora de la mar‖. 
10. Bonaventura Carles Aribau: ―La pàtria‖. 

11. Teodor Llorente: ―Vora el barranc dels algadins‖, de Nou llibret de versos (1909). 
12. Jacint Verdaguer: ―Vora la mar‖, de Flors del calvari (1895). 
13. Miquel Costa i Llobera: ―El pi de Formentor‖, de Poesies (1885), edició de 1907. 
14. Joan Maragall: ―Oda a Espanya‖, de Visions i cants (1900). 
15. Joan Alcover: ―La Balanguera‖, de Cap al tard (1909). 

16. Josep Carner: ―Cançoneta incerta‖, d’El cor quiet (1925), edició de Poesia (1957). 
17. Maria Antònia Salvà: ―L’encís que fuig‖, d’Espigues en flor (1926). 
18. Josep Maria Junoy: ―Oda a Guynemer‖, de Poemes i cal·ligrames (1920). 
19. Joan Salvat-Papasseit: ―Tot l’enyor de demà‖, de L’irradiador del port i les gavines 

(1921). 
20. Josep Maria de Sagarra: ―Vinyes verdes vora el mar‖, de Cançons de rem i de vela 
(1923). 
21. Carles Riba: ―Súnion, t’evocaré de lluny...‖, d’Elegies de Bierville (1943). 

22. Clementina Arderiu: ―El pendís‖, de L’alta llibertat (1920). 
23. Rosa Leveroni: ―Elegies de la represa, VI‖, de Presència i record (1952). 
24. Bartomeu Rosselló-Pòrcel: ―A Mallorca durant la guerra civil‖, d’Imitació del foc 
(1938). 
25. Màrius Torres: ―La ciutat llunyana‖, de Poesies (1947). 

26. Agustí Bartra: ―Oda a Catalunya des dels tròpics‖, de L’arbre de foc (1946), edició 
d’Obra poètica completa (1971). 
27. J.V. Foix: ―Sol, i de dol, i amb vetusta gonella...‖, de Sol, i de dol (1947). 
28. Salvador Espriu: ―Assaig de càntic en el temple‖, d’El caminant i el mur (1954). 

 
29. Pere Quart: ―Corrandes d’exili‖, de Saló de tardor (1947). 
30. Joan Vinyoli: ―Les boies‖, de Cercles (1979). 
31. Gabriel Ferrater: ―Cambra de la tardor‖, de Da nuces pueris (1960). 
32. Joan Brossa: ―Poema‖, de Poemes visuals (1975). 

33. Vicent Andrés Estellés: ―Els amants‖, de Llibre de meravelles (1971). 
34. Miquel Martí i Pol: ―L’Elionor‖, de La fàbrica (1972). 
35. Maria Mercè Marçal: ―Brida‖, de Bruixa de dol (1979). 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
2n DE BATXILLERAT 
 
Per superar la matèria de Llengua Catalana i Literatura es valoraran els 
criteris següents: 
 

- Del total de la nota final de cada avaluació, el 80% correspondrà als 
elements curriculars, el 10%, al treball realitzat i el 10%, a l’interès i esforç. 
 

- El 80% correspodrà als elements curriculars els quals es valoraran a 
través dels exàmens de la matèria de cada avaluació i l’estudi de la tipologia 
textual i de l’expressió oral. 
 

- Es farà una prova escrita per trimestre on pot entrar matèria de 
l’avaluació anterior (avaluació contínua) La qual cosa implica que la nota de 
l’últim examen realitzat serà la nota final de l’alumne. A classe es realitzaran 
treballs de redacció, dictats i exercicis sobre els elements curriculars (10% de 
la nota). 
 
- Pel que fa a la tipologia textual es valorà l’acceptabilitat, la 

coherència i adequació de l’escrit, la riquesa i precisió lèxica ( 70% de la nota 
del document) 
 

● L’acceptabilitat textual es manifesta quan un receptor reconeix que una 
seqüència d’enunciats constitueix un text cohesionat, coherent i intencionat 
perquè allò que es comunica és rellevant. Com a regla general, l’escrit 
expressa amb claredat les idees i els conceptes adequats allò que es 
demana. En el cas d’una argumentació l’autor presenta tesi i arguments de 
manera ordenada, amb paràgrafs, signes de puntuació i marcadors discursius 
adequats. 

● La riquesa i precisió léxica es mesura tenint en compte la varietat ( no 
repetir formes), l´ús de les relacions lèxiques ( sinonímia, hiperonímia) i la 
precisió (no fer servir paraules inadequades pel registre o pel significat) 
Incideix de manera negativa l’ús de paráfrasis i circumloquis que no aporten 
nova informació al text. 

● La maduresa sintàctica es valora tenint en compte la varietat 
d’estructures utilitzades ( oracions compostes, ús adequat de l’ordre de les 
paraules, ús adequat dels pronoms) 

● La correcció normativa fa referencia al coneixement i respecte de les 
regles ortogràfiques, gramaticals, sintàctiques i lèxiques establertes per les 
institucions acadèmiques, i es comptabilitza en el descompte de les faltes. 

● També valorarem la maduresa sintàctica i la correcció ortogràfica ( 
30% de la nota) Descomptaran 0’1 punts per cada falta tant si es tracta 



d’errors gramaticals o lèxics, com d’errors ortogràfics, sense limitacions. El 
còmput total de la qualificació mai no podrà ser en qualsevol cas inferior a 0. 
 
- Per valorar el 10 % d’interès i esforç es tindrà en compte l’actitud de 

l’alumne davant l’assinatura, així com el respecte envers els companys i el 
profesor. Si a un alumne se li ha de cridar l’atenció de manera reiterada se li 
restaran 0’2 punts d’aquest apartat. Si un alumne ha de ser expulsat de l’aula 
a causa d’una infracció de les normes de convivència del centre, la nota en 
aquest apartat en el període corresponent serà de 0. Valorarem també l’ús 
adequat del telèfon mòbil. 
 

- Per tal que l’alumne o alumna tingui dret a ser avaluat positivament 
haurà  d’haver assistit com a mínim al 80% de les classes. 
 

- A l’alumnat que no compleixi els requisits del paràgraf anterior se li 
oferirà la possibilitat de realitzar una recuperació ordinària i si no la superés 
tindrà una avaluació extraordinària a la fi de juny. 
 

- L’alumne que superi l’examen de recuperació ordinari no podrà ser 
avaluat amb una nota superior a suficient. 
 

- L’alumne que vagi a l’examen ordinari a millorar nota tindrà el dret de 
no lliurar-lo al professor i trencar-lo, si, segons el seu criteri, aquest examen li 
suposaria una pèrdua de nota. Si el lliura al professor, haurà d’acceptar la 
nota de l’examen que hagi fet com a nota global de la matèria. 
 

- L’alumne que vagi a l’examen extraordinari serà avaluat amb la nota 
que tregui d’aquesta prova. 
 
Les lectures obligatòries per a la promoció 2018-2019 seran: 
 
1. Àngel Guimerà, Terra baixa. 
2. Mercè Rodoreda, Mirall Trencat 
 

 

 

 
  



INS PONS D’ICART  
DEPARTAMENT DE LLENGUA 
I LITERATURA CATALANES 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Literatura Catalana de Modalitat 
Batxillerat 

 
Literatura Catalana  (2n de Batxillerat) 
 
1.- Lectures prescriptives 
Segons preveu el currículum de la matèria de literatura Catalana del 
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials, les lectures prescriptives per a la 
promoció 2017-2019 seran les següents: 
 
1. Caterina Albert (Víctor Català), Solitud. 
2. Joan Puig i Ferreter, Aigües encantades. 
3. Josep Carner, El cor quiet. 
4. Joan Oliver, Ball robat. 
5. Joan Vinyoli, Vent d’aram. 
6. Maria Aurèlia Capmany, Feliçment , jo soc una dona. 
 
2.- Criteris d’avaluació 
 
La matèria s’imparteix al llarg de tres trimestres, amb quatre hores setmanals 
i inclou l’estudi i comentari de les sis obres abans esmentades. 
Es faran dues proves per avaluació, una per a cada obra estudiada. El 
resultat promig de les dues proves constituirà el 80% de la nota d’avaluació. 
(elements curriculars) 
Cada prova constarà del comentari d’un fragment de l’obra estudiada i un 
seguit de preguntes sobre el fragment i sobre la novel·la i el seu context. 
Els textos redactats en les respostes seran, bàsicament, de tipus expositiu i 
argumentatiu. 
Es valoraran el contingut i els aspectes formals (adequació, coherència, 
cohesió i correcció ortogràfica).  
 
Descomptarem  0’5 si mostra algunes limitacions expressives pel que fa al   
                              lèxic, a la sintaxi o a les normes de correcció. 

1 si mostra limitacions mportants, tant pel que fa al contingut          

(idees incoherents, poc clares) com limitacions expressives pel que fa al lèxic, 
a la sintaxi o a les normes de correcció. 

1’5 si mostra errors molt  greus  o quantiosos d’expressió I     

normativa I impliquessin dificultats greus de comprensió. 

El 10% de la nota d’avaluació valorarà el treball realitzat a casa i classe, la 
lectura de les obres, la presentació del material demanat, la participació a 
classe, les preguntes del dia a dia ja siguin orals o a través de la llibreta de 
treball. 



El 10% restant avaluarà l’interès i l’esforç ( assistència a classe, puntualitat, 
respecte pel grup-classe i pel professorat, interès, motivació, participació 
positiva en general, atenció a l’aula de vídeo.) Valorarem també l’ús adequat 
del telèfon mòbil. 
 
Per aprovar la matèria de Literatura catalana de Modalitat de 2n de 
Batxillerat caldrà haver superat les tres avaluacions del curs. Una avaluació 
es considerarà aprovada si es treu un mínim de 5. 
 
També promocionarà l’alumne o alumna que aprovi, com a mínim dos de les 
tres avaluacions del curs i que la nota mitjana sigui igual o superior a 5. 
 
Ara bé, si l’alumne o alumna no compleix els requisits del paràgraf anterior 
tindrà la possibilitat de realitzar una recuperació al juny. 

 

L’alumne que superi l’examen de recuperació ordinari no podrà ser avaluat 
amb una nota superior a suficient. 
 
L’alumne que vagi a l’examen ordinari a millorar nota tindrà el dret de no 
lliurar-lo al professor i estripar-lo, si, segons el seu criteri, aquest examen li 
suposaria una pèrdua de nota. Si el lliura al professor, haurà d’acceptar la 
nota de l’examen que hagi fet com a nota global de la matèria 
 
L’alumne que vagi a l’examen extraordinari serà avaluat amb la nota que 
tregui d’aquesta prova. 
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Literatura Universal  (1r de Batxillerat) 
 

1.- Lectures prescriptives 
Segons preveu el currículum de la matèria de Literatura Universal, les 
lectures prescriptives per a la promoció 20018- 20 seran les següents: 
 
Promoció 2018-2020 
 
1. Antologia de poesia universal.* 
2. Sòfocles, Èdip Rei. 
3. Joseph Bédier, El romanç de Tristany i Isolda. 
4. William Shakespeare, Hamlet. 
5. Mary Shelley, Frankenstein. 
  6. Italo Calvino, El baró rampant. 
 
 
2.- Criteris d’avaluació 
 
La matèria s’imparteix al llarg de tres trimestres, amb quatre hores setmanals 
i inclou l’estudi i comentari de les sis obres abans esmentades i l’estudi de la 
història de la literatura universal. 
Es farà una prova per avaluació i un treball d’una de les obres estudiades. El 
resultat promig de les dues notes constituirà el 80% de la nota d’avaluació. 
(elements curriculars) 
Cada prova constarà d’un fragment de l’obra estudiada i un seguit de 
preguntes sobre el fragment i sobre la novel·la i el seu context, així com 
preguntes sobre l’etapa d’Història de la literatura programada per aquella 
avaluació. 
Els textos redactats en les respostes seran, bàsicament, de tipus expositiu i 
argumentatiu. 
Es valoraran el contingut i els aspectes formals (adequació, coherència, 
cohesió i correcció ortogràfica).  
 
Descomptarem  0’5 si mostra algunes limitacions expressives pel que fa al   
                              lèxic, a la sintaxi o a les normes de correcció. 

1 si mostra limitacions mportants, tant pel que fa al contingut          

(idees incoherents, poc clares) com limitacions expressives pel que fa al lèxic, 
a la sintaxi o a les normes de correcció. 

1’5 si mostra errors molt  greus  o quantiosos d’expressió I     

normativa I impliquessin dificultats greus de comprensió. 



El 10% de la nota d’avaluació valorarà el treball realitzat a casa i classe, la 
lectura de les obres, la presentació del material demanat, la participació a 
classe, les preguntes del dia a dia ja siguin orals o a través de la llibreta de 
treball. 
El 10% restant avaluarà l’interès i l’esforç ( assistència a classe, puntualitat, 
respecte pel grup-classe i pel professorat, interès, motivació, participació 
positiva en general, atenció a l’aula de vídeo.) Valorarem també l’ús adequat 
del telèfon mòbil. 
 
Per aprovar la matèria de Literatura Universal caldrà haver superat les tres 
avaluacions del curs. Una avaluació es considerarà aprovada si es treu un 
mínim de 5. 
També promocionarà l’alumne o alumna que aprovi, com a mínim dos de les 
tres avaluacions del curs i que la nota mitjana sigui igual o superior a 5. 
 
Ara bé, si l’alumne o alumna no compleix els requisits del paràgraf anterior 
tindrà la possibilitat de realitzar una recuperació al setembre. 
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ARTS ESCÈNIQUES de 4t d’ESO 
 
 
Criteris d’avaluació 
 
La nota de l’assignatura es dividirà de la següent manera: 
 
70% de la nota serà el treball realitzat a través dels exercicis pràctics que 
anem desenvolupant a l’aula, la creació de personatges i la realització d'un 
projecte final. 

 
Diferents arts escèniques, alguns hàbits o comportaments que millorin   
El desenvolupament físic i artístic 

 
Mostrant respecte i rigor, tenint en compte el valor artístic i el context 

 
 

Lliures o amb una finalitat determinada, i valorar la importància de la 
           improvisació en el teatre 

 
           assumint diferents rols. 
 
10% l’interès i l’esforç demostrat a l’aula 
 
20% els elements curriculars (exàmens orals o escrits): 
 

història dels diversos llenguatges escènics amb relació al context històric, 
social i cultural 

 

postures dels diferents tipus d’arts escèniques 
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Criteris d’avaluació de setembre 
 
El Departament de Llengua i Literatura Catalanes ha aprovat seguir els 
criteris següents: 
 

1r, 2n, 3r d’ESO 
 
60%  (realització d’un examen escrit) 
20%  (presentació d’un dossier – deures d’estiu) 
20%  (realització de fitxes de lectura) 
 

4t d’ESO  
 
70%   (realització d’un examen escrit) 
L’examen serà bàsicament pràctic. Entrarà tota la materia que s’ha vist al 
llarg del curs anterior) 
15%   (presentació d’un dossier – deures d’estiu) 
 El dossier s’haurà de presentar el mateix dia de l’examen. 
15%   (realització de fitxes de lectura) 
 
 

BATXILLERAT 
 
Llengua Catalana-    80% - realització d’un examen escrit 
    L’examen serà bàsicament pràctic. Entrarà tota la   
    materia treballada durant el curs. 
    20% - presentació d’un dossier – deures d’estiu 
    El dossier s’haurà de presentar el mateix dia de    
    l’examen. 
     
    
Literatura Universal -80% - realització d’un examen escrit . 
 L’examen serà bàsicament pràctic. Entrarà tota la   
         materia treballada durant el curs. 
                                  20% presentació de les ressenyes dels llibres                                  
                                  de lectura obligatòria treballats a classe. 
     
 
 

Cap de Departament 
 

Isidora Basilio 
 

 


