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La prova de recuperació es realitzarà la primera setmana 
de Setembre de 2012.
 
 
 
 
La prova correspon als continguts mínims del currículum :
 

  
 

    Conèixer les característiques generals de la 
poesia trobadoresca i comentar alguns poemes de 
trobadors catalans.

   Conèixer la importància de l’obra de Ramon Llull i 
comentar alguns textos d’aquest autor.

   Conèixer el contingut i la importància de les 
cròniques medievals catalanes.

   Conèixer les característiques generals de la novel·la 
cavalleresca Tirant lo blanc i comentar-ne alguns 
episodis.

   Conèixer la importància de l’obra poètica d’Ausiàs 
March i comentar-ne alguns poemes.

      Conèixer la importància de l’Humanisme, valorar Lo    
somni de Bernat Metge i comentar-ne alguns fragments.
                     Conèixer les característiques del Romanticisme   
europeu i de la Renaixença.
       Conèixer la vida i l'obra de Jacint Verdaguer.



Conèixer la vida i l'obra d'Àngel Guimerà.
Conèixer la vida i l'obra de Narcís Oller.
Conèixer les característiques del Modernisme.
Conèixer la vida i l'obra de Joan Maragall.
Conèixer la vida i l'obra de Víctor Català.
Conèixer la vida i l'obra de Santiago Rosiñol.
Conèixer les característiques del Noucentisme.
Conèixer la vida i l'obra de Josep Carner.
Conèixer les característiques de les avatguardes.
Conèixer la vida i l'obra de Joan Salvat-Papasseit.
Conèixer la vida i l'obra de Josep Maria de Sagarra.
Conèixer la vida i l'obra de Salvador Espriu.
Conèixer la vida i l'obra de Pere Quart.
Conèixer la vida i l´obra de Miquel Martí i Pol
Conèixer la vida i l´obra de Gabriel Ferrater
Conèixer la vida i l´obra de Pere Calders
Conèixer la vida i l'obra de Mercè Rodoreda.
Conèixer la vida i l'obra de Josep Pla.
             

 
CRITERIS D´AVALUACIÓ
 

  
   Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió 

i la valoració de textos breus o fragments, tot tenint 
en compte alguns temes i motius recurrents, les 
característiques del gènere, el valor simbòlic del 
llenguatge poètic i la funcionalitat dels recursos 
retòrics del text.

   Mostrar coneixement de les característiques generals 
de la poesia trobadoresca i comentar alguns poemes 



de trobadors catalans.
   Mostrar coneixement de la importància de l’obra de 

Ramon Llull i comentar alguns textos d’aquest autor.
   Mostrar coneixement del contingut i la importància de 

les cròniques medievals catalanes.
   Mostrar coneixement de les característiques generals 

de la novel·la cavalleresca Tirant lo blanc i comentar-
ne alguns episodis.

   Mostrar coneixement de la importància de l’obra 
poètica d’Ausiàs March i comentar-ne alguns 
poemes.

      Mostrar coneixement de la importància de   
Humanisme, valorar Lo somni de Bernat Metge i       
comentar-ne alguns fragments.             

  Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió 
i la valoració de textos breus o fragments, tot tenint 
en compte alguns temes i motius recurrents, les 
característiques del gènere, el valor simbòlic del 
llenguatge poètic i la funcionalitat dels recursos 
retòrics del text.

  Mostrar coneixement de les característiques més 
importants del Romanticisme i els objectius de la 
Renaixença.

  Mostrar coneixement de la importància de la poesia 
de Jacint Verdaguer, del teatre d’Àngel Guimerà i de 
les novel·les de Narcís Oller i comentar alguns textos 
d’aquests autors.

  Mostrar coneixement de les característiques generals 
del Noucentisme i de l’Avantguarda.

  Mostrar coneixement de la poesia de Josep Carner i 
de Joan Salvat-Papasseit.



  Mostrar coneixement de les característiques generals 
del teatre català dels anys vint als anys setanta del 
segle xx.

  Mostrar coneixement de l’obra dramàtica de Josep M. 
de Sagarra.

  Mostrar coneixement de les característiques generals 
de la literatura de postguerra.

      Mostrar coneixement de la poesia de Salvador Espriu,   
Pere Quart, Miquel Martí i Pol, i de Gabriel Ferrater. 
Mostrar coneixement de la narrativa de Mercè Rodoreda, 
Pere Calders i de Josep Pla.
 
 


