
B
at

xi
ll

er
at

Llengua catalana 
i literatura 

Núria Martín
Enric Martín
Anna Pineda
Ares Llop
Anna Paradís
Samanta Planells

Amb la col·laboració i l’assessorament de l’equip GROC, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la part de llengua, 
i d’Ana López-Navajas, de la Universitat de València, 
per a la part de literatura.
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El projecte de Batxillerat de Cruïlla 
per a l’àrea de Llengua catalana  
i literatura es completa amb la 
proposta de 2n.

Ens actualitzem per donar 
resposta als canvis terminològics, 
conceptuals i metodològics que 
planteja la Nova Gramàtica.
 
Et volem ajudar a preparar els teus 
alumnes per tal que, d’una banda, 
adquireixin els coneixements 
necessaris per superar les proves 
finals d’etapa. I sobretot, d’altra 
banda, perquè en acabar l’etapa 
comprenguin i dominin la seva eina 
de comunicació; siguin competents 
a l’hora de comprendre tota mena 
de textos en tota mena de suports; 
se sàpiguen expressar d’acord  
amb el context de manera adequada, 
coherent, cohesionada i correcta; 
siguin capaços de connectar 
conceptes, i hagin reflexionat  
i investigat sobre la llengua.
 
Des del punt de vista metodològic, 
mantenim la tradició i apostem 
per la innovació tot introduint un 
aprenentatge més reflexiu de la 
llengua.

Ens introduïm en la literatura 
partint del text per passar a analitzar 
després el context. 

Un autor escriu condicionat pel 
context, per l’època en què viu. Volem 
fer-ho palès i anar més enllà. La nostra 
literatura, com la nostra llengua, 
viuen en un context molt més ampli. 
És per això que també introduïm 
activitats de comparació amb altres 
literatures, de les quals hem begut 
culturalment o en les quals hem 
influït. 

Durant anys, una gran part de 
les autores de la nostra literatura 
no han tingut als llibres de text el 
lloc que els corresponia. A partir 
de l’assessorament d’Ana López-
Navajas, hem inclòs al llibre veus 
femenines d’altíssim nivell.

També nosaltres som fruit d’una 
herència cultural. La manera  
com pensem (carpe diem) o com 
ens enamorem (els trobadors) beu 
sens dubte del nostre passat literari. 
Buscarem aquestes connexions  
per trobar la vigència dels diferents 
corrents literaris en els nostres dies.
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La llengua és fruit de la interacció 
humana i es pot estudiar des del 
punt de vista social. 

Amb la sociolingüística incorporem 
una perspectiva global en l’estudi 
de la llengua. Oferim una visió de 
les llengües del món i d’Europa tot 
analitzant les relacions entre l’ús 
lingüístic i el marc sociopolític.

A partir de l’estudi de la variació 
entenem el dinamisme de les 
llengües tant des del punt de vista 
històric (variació històrica), com 
geogràfic (variació geogràfica) i 
contextual (variació funcional).

1r |  

2n | 

Fonètica  
i morfologia

Història  
de la literatura

Sintaxi  
i semàntica

Llengua,  
societat i variació
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Llengua 1r 
fonètica i morfologia

U1. Fonètica. El vocalisme 
 La notícia

U2. Fonètica. El consonantisme 
 L’article d’opinió

U3. Morfologia flexiva 
 L’entrevista

U4. Morfologia lèxica 
 El reportatge

Història de la  
literatura catalana 1r 

U1. La literatura medieval  
(segles xii-xv) 
 L’exemple medieval

U2. La literatura de l’edat moderna 
(segles xvi-xviii)  
 El sonet

U3. La literatura contemporània  
(segle xix) 
 El conte fantàstic

U4. La literatura contemporània  
(del tombant del segle xx a la 
guerra civil) 
El monòleg

U5. La literatura contemporània  
(de la postguerra a l’actualitat) 
 El teatre de l’absurd

llengua 1r i 2n

història de la literatura catalana 1r

 
Explicació rigorosa de cada tema i nivell amb esquemes gràfics.

 
Entorn virtual d’aprenentatge amb activitats digitals autocorrectives 
amb traçabilitat i molts més recursos (vegeu l’apartat EVA).

 
Plantejament competencial de l’ús de la  llengua, a partir del text.

Proposta de producció de textos pautada, amb orientacions  
i models en cada unitat.

Diversificació d’activitats amb una concepció científica de la llengua: 
introducció d’exercicis de reflexió lingüística, de gramàtica comparada  
i propostes de treball de recerca. 

 
Lectura i interpretació de textos literaris segons l’època, el moviment  
i el món de l’autor.

 
Contextualitzem el fet literari amb els aspectes històrics i literaris 
més rellevants.

 
Presentem els textos i autors segons l’expressió de:

El món intern de l’individu: l’expressió de la intimitat.

El món extern: Literatura d’idees.

La crònica de la vida quotidiana: Literatura memorialista.

 
Treball dels gèneres i les tècniques representatives de cada èpo-
ca, a partir del text, de manera competencial. 

Diversificació d’activitats: literatura comparada amb altres litera-
tures d’arreu del món, vigència en la societat actual dels dife-
rents corrents literaris, propostes de treball de recerca en l’àmbit 
literari.
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Llengua 2n 
sintaxi i semàntica

U1. L’oració. Les funcions semàntiques 
La conferència

U2. L’oració. Les funcions sintàctiques 
i informatives 
L’article científic

U3. Les classes gramaticals.  
A l’entorn del nom 
L’article filosòfic

U4. Les classes gramaticals.  
A l’entorn del verb 
L’assaig

U5. Les classes gramaticals. Preposi- 
cions, connectors i interjeccions 
Relats i poemes

U6. L’oració composta 
El teatre

Llengua, societat i variació 2n 

U1. La sociolingüística 
 La conversa

U2. La variació històrica 
 L’anunci publicitari

U3. La variació geogràfica 
 El míting

U4. La variació funcional 
 La sentència

“Actualització gramatical  
tant en l’àmbit conceptual 
com de la nova terminologia 
(seguint les indicacions  
de la GIEC)”

llengua, societat i variació 2n
 

Observació de fenòmens per comprendre la diversitat de l’ús lingüístic.

 
Situem els conceptes bàsics per comprendre les relacions entre llengua 
i societat.

 
Presentem mapes de contextualització geogràfica i històrica.

 
Oferim models de textos dialectals, històrics i de diferent registre.

 
Interpel·lem l’alumnat perquè reflexioni i qüestioni la realitat.

 
Treball conceptual i competencial a partir de textos, mapes i gràfiques.

Tots els cursos: 
Llibre + Entorn virtual  

+ USB
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1r i 2n
Com treballarem 
la llengua?

S’ocupa dels nivells lingüístics: 
1r | fonètica i morfologia. 
2n | sintaxi i gramàtica / semàntica.

Inici de la unitat
Cada unitat s’obre amb una doble 

pàgina que presenta:

Un text relacionat  
amb els universals lingüístics. 

Els continguts de la unitat.

Un recull d’informacions breus que 
relacionen els universals lingüístics 

amb el tema de la unitat.

Desenvolupament  
de la unitat 

Cada unitat conté:

Apartats de teoria que, 
de manera progressiva, 
sistemàtica i rigorosa,  
es van endinsant  
en l’objecte d’estudi.

Quadres esquemàtics  
que faciliten la comprensió  
i la fixació dels continguts.

Esquemes resum.

Activitats d’aplicació dels 
continguts de la unitat.

Remissions al web  
que permeten reforçar,  
practicar o ampliar els 
continguts presentats.

Enfocament científic 
del treball de la llengua  

a partir d’activitats de  
reflexió lingüística.

Activitats 
de gramàtica comparada.

Una proposta de treball de 
recerca lingüística pautada.

Cada unitat es divideix en dues parts: codi i ús de la llengua.

Codi
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Amb crides 
a l’entorn virtual  
d’aprenentatge EVA àudio material 

audiovisual
peces

musicals
pàgina web  

d’interès
ampliació de la 

informació

Proposa un treball variat dels gèneres discursius amb un enfocament competencial, a partir de textos interessants:
1r | Textos periodístics i textos literaris. 
2n | Textos acadèmics, col·loquials i administratius o jurídics. 

Doble pàgina de 
textos d’un gènere 
discursiu concret.

Un treball pautat d’anàlisi i comprensió dels textos 
agrupat en aspectes pragmàtics (elements del context 
comunicatiu), textuals (estructura i organització de la 
informació) i lingüístics (característiques lingüístiques 
pròpies del gènere i la tipologia).

Amb falques informatives orientatives.

Proposta de producció, oral o escrita, 
relacionada amb la temàtica treballada.

Orientacions i models per construir la proposta 
de producció agrupats en les diverses propietats 

del text: adequació, coherència,  
cohesió i correcció.

Ús (el mateix plantejament en totes les unitats.)
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Fem un recorregut per la història de la literatura. 
Les unitats s’organitzen cronològicament. Els continguts de  
cada unitat es presenten temàticament: l’expressió de la intimitat, 
la literatura d’idees...

Inici de la unitat
Cada unitat s’obre amb una 
doble pàgina que presenta:

Un quadre d’un artista de 
l’època amb un comentari 

que el contextualitza.

Els continguts de la unitat.

Un grup de paraules clau 
representatives de l’època.

Un recull d’informacions 
breus que acaben 

plantejant un debat. 

Desenvolupament  
de la unitat

Cada unitat conté:

Un primer apartat breu  
de context històric  
que permet accedir a la 
informació necessària per 
situar el treball dels textos. 

Apartats dedicats a 
diversos àmbits de la 
literatura en els quals 
partim d’un text per acabar 
parlant del context.

Quadres esquemàtics  
que faciliten la comprensió  
i la fixació dels continguts.

Esquemes resum.

Activitats de comprensió, 
reflexió, investigació i 
aprofundiment, relacionant 
la literatura amb altres 
manifestacions artístiques: 
música, pintura, 
arquitectura...

Preguntes que trobem 
resoltes al web ampliant 
informació.

Proposta de treball 
de literatura 

comparada amb 
altres literatures  

del món.

Una pàgina de reflexió sobre 
la vigència en la societat 

actual dels corrents  
literaris treballats.  

Com ens ha condicionat? 
Com ens afecta encara?

Una proposta pautada de treball 
de recerca en l’àmbit literari.

1r
Com treballarem 
la literatura?

Cada unitat es divideix en dues parts: codi i ús de la llengua.

Amb crides 
a l’entorn virtual  
d’aprenentatge EVA àudio material 

audiovisual
peces

musicals
pàgina web  

d’interès
ampliació de la 

informació
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Fem un anàlisi de la relació entre l’ús lingüístic i el marc 
sociopolític. Treballem la variació (històrica, geogràfica  
i funcional) per entendre el dinamisme  
de les llengües.

Inici de la unitat
Cada unitat s’obre amb una 
doble pàgina que presenta:

Un text literari i una il·lustració 
que ens introdueix al tema.

Els continguts de la unitat.

Un recull d’informacions 
breus que acaben plantejant 

un debat.

Desenvolupament  
de la unitat

Cada unitat conté:

Una introducció amb els 
conceptes bàsics del tema.

Mapes de contextualització 
geogràfica i històrica.

Models de textos històrics, 
dialectals i de diferents 
registres.

Activitats per aprofundir  
i qüestionar la realitat.

Zooms amb informació 
extra que se centra en un 
subtema molt concret.

Quadres esquemàtics que 
faciliten la comprensió i la 

fixació dels continguts.

Esquemes resum.
Una proposta pautada de treball 
de recerca en l’àmbit de la 
sociolingüística i la variació.

2n
Com treballarem 
la sociolingüística  
i la variació

Cada unitat es divideix en dues parts: codi i ús de la llengua.

Amb crides 
a l’entorn virtual  
d’aprenentatge EVA àudio material 

audiovisual
peces

musicals
pàgina web  

d’interès
ampliació de la 

informació
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Accés als continguts 
introduint la teva 

llicència o la de l’alumne 
a digital.cruilla.cat

Recursos digitals ordenats de manera coherent, atenent a la 
funcionalitat, per tal de donar suport al professor i a l’alumnat.
 
Per al professor: recursos didàctics que podrà modificar, 
fer visibles per a l’alumnat i imprimir; la guia didàctica i les 
programacions; solucionaris; eines de seguiment de l’evolució  
de l’alumnat; avaluacions de final d’unitat; models de proves PAU; 
Antologia de la poesia catalana comentada i amb una proposta 
d’activitats de treball; guia de lectura de Tirant lo Blanch. Episodis 
amorosos; guies de lectura  
de les lectures prescriptives de modalitat. 
 
Per a l’alumnat: recursos digitals que l’ajudaran a treballar i a 
interioritzar els continguts; ampliació d’informació; activitats 
digitals autocorrectives amb traçabilitat per al professor. 

Entorn virtual 
d’aprenentatge

(EVA)

Com és 
l’entorn 
digital?
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recursos a l’entorn virtual

Personalització

RECURSOS DEL 
LLIBRE

CODI 
PER EXPOSAR  
I COMPRENDRE

CODI 
PER PRACTICAR  
I APROFUNDIR

Activitats 
autocorrectives 
amb traçabilitat per 
practicar la part més 
mecànica de la llengua

Vídeo de presentació 
de la unitat

Activitats 
autocorrectives 
amb traçabilitat per 
practicar la part més 
mecànica de la llengua

Enllaços externs

Mapes conceptuals

Enllaços externs

Àudios i vídeos 
relacionats amb 
alguna activitat

Tutorials

Recursos interactius

Recursos interactius

ÚS 
PER EXPOSAR I 
COMPRENDRE

ÚS 
PER PRACTICAR  
I APROFUNDIR

PER VALORAR 
L’APRENENTATGE 

Mapes conceptuals

Enllaços externs

Exàmens 
autocorrectius

Tutorials

Activitats 
autocorrectives amb 
traçabilitat

Avaluació de la unitat

Rebost de textos per 
treballar cada gènere

Activitats de 
gamificació i reptes

Models de proves 
PAU

Recursos interactius

De la paraula al text.  
Treball dels aspectes 
lingüístics, textuals i 
gramaticals de textos 
variats.

Activitats 
per exposar i 
comprendre  

Vídeos, mapes 
conceptuals, 

recursos 
interactius...

Avaluacions

Activitats 
per practicar 
i aprofundir 
Activitats 
autocorrectives, 
enllaços 
externs...
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RECURSOS DEL 
LLIBRE

CODI 
PER EXPOSAR  
I COMPRENDRE

CODI 
PER PRACTICAR  
I APROFUNDIR

Activitats 
autocorrectives 
amb traçabilitat per 
practicar la part més 
mecànica de la llengua

Vídeo de presentació 
de la unitat

Activitats 
autocorrectives 
amb traçabilitat per 
practicar la part més 
mecànica de la llengua

Enllaços externs

Mapes conceptuals

Enllaços externs

Àudios i vídeos 
relacionats amb 
alguna activitat

Tutorials

Recursos interactius

Recursos interactius

ÚS 
PER EXPOSAR I 
COMPRENDRE

ÚS 
PER PRACTICAR  
I APROFUNDIR

PER VALORAR 
L’APRENENTATGE 

Mapes conceptuals

Enllaços externs

Exàmens 
autocorrectius

Tutorials

Activitats 
autocorrectives amb 
traçabilitat

Avaluació de la unitat

Rebost de textos per 
treballar cada gènere

Activitats de 
gamificació i reptes

Models de proves 
PAU

Recursos interactius

De la paraula al text.  
Treball dels aspectes 
lingüístics, textuals i 
gramaticals de textos 
variats.

Recursos a l’entorn virtual

Afegeix recursos 
i mostra’ls. Pots 
afegir continguts 
propis i decidir 
si vols posar-los 
o no a disposició 
dels alumnes. 
Els continguts de 
Cruïlla apareixen 
en verd i els teus, 
en blau.

Personalització

La teva carpeta  
Tots els recursos 
que creeu  
es desaran  
a la teva carpeta. 

Si comparteixes  
els teus recursos, 
els teus alumnes 
els podran veure 

a la secció  
El professor  

et recomana.

En la secció 
Continguts 

digitals pots 
introduir els 

teus recursos 
(arxius, vídeos, 

imatges, àudios, 
enllaços...).
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Funcions de l’entorn virtual

Creació 
de grups

Assignació  
de tasques

En cada unitat hi ha 
un espai de tasques 
per assignar que et 
facilita l’atenció  
a la diversitat  
de la teva aula. 

Des d’aquí podràs 
assignar tasques 
específiques per a 
cada alumne, segons 
les seves necessitats. 

Crea grups d’alumnes 
per assignar-los 

tasques i veure’n el 
seguiment. Crear 

grups és molt senzill: 
només cal que donis 

el codi del grup als 
alumnes perquè s’hi 

afegeixin.

A l’hora d’assignar 
les tasques pots 
escollir els alumnes 
individualment  
o bé per grups.

També pots incloure 
les teves propostes 

i assignar-les als 
alumnes, i assignar 
propostes de treball 
col·laboratiu: fòrums 
i galeries d’imatges. 

DEBATS

TREBALLS 
DE RECERCA

AVALUACIÓ
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El projecte de Batxillerat de Cruïlla inclou:

Recursos didàctics

Tots els recursos per al professorat es troben a l’entorn virtual i es faciliten en un USB, en una guia  
que conté la llicència per activar l’entorn. 

Programacions  |  Avaluació  |  Solucionaris  |  Guies de lectura

Promoció 2019-2021

1 | Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos (versió actualitzada).
2 | Antologia de poesia catalana. Nova tria.

3 | Àngel Guimerà, Terra baixa.
4 | Mercè Rodoreda, Mirall trencat.

5 | (A criteri del departament de llengües.)

Antologia de la poesia catalana. Nova tria
En format digital a l’entorn digital i en paper per al professor.

llibre entorn digitalusb
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amplia la 
informació 

sobre aquest 
projecte al web

www.cruilla.cat

202273
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