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FULL INFORMATIU BATXILLERAT CURS 2022-2023 Continguts i Avaluació  

MATÈRIA: Creació literària CURS: 1r Batxillerat  

La matèria Creació literària és una matèria optativa trimestral enfocada al coneixement i al gaudi de la 

literatura des de la creativitat. Aquesta optativa permet a l’alumnat practicar l’escriptura creativa i, per 

tant, conèixer de primera mà com s’ha d’abordar la creació d’un text literari i despertar així el seu 

interès per la literatura en general, alhora que gaudeix del fet artístic de la literatura. 

Aquesta matèria s’estructura a partir de 3 blocs temàtics, de durada també trimestral: 

1r Trimestre: Narrativa 

2n Trimestre: Poesia 

3r Trimestre: Teatre 

El saber principal és, doncs, la creació de textos d'intenció literària a partir de les obres llegides. Per 

dur a terme aquesta matèria, es proposaran els següents reptes: 

- Escriure un relat: les principals tècniques narratives. Explicar una història de manera literària, què 

suposa? Quina és l’estructura bàsica del relat? Com es crea un personatge literari? 

- Escriure un poema: del vers clàssic a la poesia visual. Com s’escriu un poema? De quines eines 

disposem per poder- lo construir? Quines figures literàries usem? 

- Fem teatre. Quins són els elements bàsics del text teatral? En què consisteix la veu d’un 

personatge? Com imaginem una escena? 

EINES D’AVALUACIÓ  

L’avaluació dels alumnes de 1r curs de batxillerat haurà de ser continuada i formativa. Els 

continguts de la matèria s’avaluaran mitjançant les activitats dirigides a aconseguir el repte i el seu 

producte final. En aquestes activitats també es farà una valoració de la competència lingüística 

dels alumnes. Així doncs, cada errada ortogràfica, sintàctica o lèxica serà penalitzada amb el 

descompte estipulat a les proves de les PAU.  

 

1a avaluació  

50 % Relat resultant del repte. 

40 % Tasques del Moodle, activitats de classe.  

10 % Deures, actitud, participació  
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2a avaluació  

50 % Poema resultant del repte. 

40 % Tasques del Moodle, activitats de classe.  

10 % Deures, actitud, participació  

 

3a avaluació  

50 % Fragment de l’obra de teatre resultant del repte. 

40 % Tasques del Moodle, activitats de classe.  

10 % Deures, actitud, participació 

La nota final del curs serà la mitjana de totes les qualificacions al llarg dels tres trimestres. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

L’avaluació global del curs s’obtindrà a partir de la mitjana de la nota resultant de cadascuna de las 

tres avaluacions, tenint en compte també el progrés aconseguit per l’alumne.  

 

Cada falta d’assistència injustificada representarà una penalització de 0’25 punts.  

 

Els alumnes que tinguin un 25% de faltes d’assistència injustificades perden el dret a l’avaluació 

continua i, si s’escau, se’ls podrà aplicar la sanció establerta a les NOFC. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ  

Els alumnes que a final de curs no hagin assolit una mitjana de 5 punts, hauran de recuperar els 

continguts de la matèria suspesa, mitjançant exàmens específics, dins la convocatòria oficial de 

recuperacions que estableixi la prefectura d’estudis d’acord amb la normativa vigent.  

PAUTES DE CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA  

Es pren l’acord què en totes les activitats d’avaluació es tindran en compte les faltes d’ortografia i 

de redacció que restaran cadascuna d’elles 0.1 punts de la nota dels exercicis, tasques o 

exàmens sense límit.  

 

PAUTES DE CORRECCIÓ DE LES DIFERENTS ACTIVITATS 

 

Es tindran en compte dues competències principals. Una que posi de relleu el reconeixement i l’ús 

de les tècniques de l’escriptura per tal de dur a terme un text amb intenció literària i consciència 

d’estil. I una altra que posi l’accent en el gaudi de l’expressió artística a través de la paraula des de 

la consciència d’autoria. 
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Competències específiques: 

 

Competència 1: Reconèixer i utilitzar les convencions formals dels diversos gèneres i estils literaris 

per tal de crear textos amb intenció literària i consciència d’estil. 

 

Competència 2: Expressar amb intenció literària temàtiques i continguts que formin part del 

pensament i la sensibilitat de l’alumne/a per tal de gaudir de l’escriptura creativa i compartir- la 

amb consciència d’autoria amb les lectores i els lectors. 

 

Normativa  

https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/batxillerat/ 

 

https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/batxillerat/

