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Matèria de Modalitat d’Humanitats i
Ciències Socials



Adreçada als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat

Presentació


La literatura catalana té com a finalitat ampliar la formació literària i
humanística de l'alumnat, adquirida durant les etapes educatives anteriors i
en les matèries comunes de llengua i literatura del batxillerat.



L'objecte d'estudi de la matèria és el discurs literari i pren com a base la
lectura d'obres o de fragments representatius.



Per mitjà de la literatura es pretén que l'alumnat aprofundeixi en la seva visió
del món i l'ampliï.

Objectius


La matèria de literatura catalana del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les
capacitats següents:



1. Llegir, analitzar, explicar, apreciar, i valorar de manera crítica textos (complets o reculls de
fragments representatius), de diferents gèneres literaris per tal d’interpretar-ne l’expressió de
diferents contextos històrics i socials i com a element cabdal de plaer i d’enriquiment personal,
valorant aportacions de la literatura a la comprensió, representació i interpretació del món i de la
peripècia humana.



2. Conèixer, a partir de lectures d'obres completes o fragments representatius les característiques i
recursos dels gèneres, i les principals dades dels autors i autores i obres més representatius dels
moviments estètics que configuren la literatura universal.



3. Comentar textos literaris, a partir de la seva lectura, i reconèixer les representacions de la
realitat, tot precisant les relacions que s'estableixen entre autors i obres de diferents moments o
tradicions literàries.

Competències específiques de la matèria



La matèria desenvolupa principalment la competència estètica i literària, el
foment de l'educació literària. La literatura, com a màxima expressió de les
possibilitats d’una llengua, esdevé així una eina immillorable per a l’anàlisi,
el coneixement i la reflexió sobre l’experiència humana. Així mateix, avala
les possibilitats expressives i creatives de les llengües i afavoreix el
desenvolupament de la pròpia competència comunicativa, una de les
prioritats de tot el procés d'aprenentatge.



La matèria també té en compte el desenvolupament de la competència en la
recerca i el tractament de la informació. Els aspectes propis de l'àmbit se
centren en tot el que es relaciona amb els múltiples aspectes de la reflexió
literària.

Lectures 1r Batxillerat
Promoció 2020-2022


1. Santiago Rusiñol, L’alegria que passa



2. Joan Maragall, Visions & Cants



3. Miquel Llor, Laura a la ciutat dels sants



4. Salvador Espriu, Antígona



5. Maria Aurèlia Capmany, Feliçment, jo sóc una dona



6. Maria-Mercè Marçal, Bruixa de dol

Lectures 2n Batxillerat
Promoció 2019-2021


1. Santiago Rusiñol, L’alegria que passa



2. Joan Maragall, Visions & Cants



3. Josep Carner, El cor quiet



4. Miquel Llor, Laura a la ciutat dels sants



5. Salvador Espriu, Narracions



6. Maria Aurèlia Capmany, Feliçment, jo sóc una dona

Temporització i distribució


4 hores setmanals



2 obres cada trimestre

Un llibre obert és un cervell que parla;
tancat, un amic que espera;
oblidat; una ànima que perdona;
destruït, un cor que plora.

Proverbi hindú

