LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1r ESO

Criteris d'avaluació
→ Aquesta assignatura és d’avaluació continua. Això significa que els continguts,
tant teòrics com pràctics, es van acumulant. És imprescindible aprovar la tercera
avaluació per aprovar el curs.
→ La nota final de la matèria es calcula de la següent manera: els exàmens suposen
un 70%, els treballs i els deures un 20% i l'actitud un 10%.
Aquesta és la relació de proves previstes per a aquest curs acadèmic:
AVALUACIONS
Continguts
70%

Procediments
20%

1a

2a

3a

Dictat 20%
Categories 20%
Redacció 15%
Correcció 15%

Dictat 20%
Categories 20%
Redacció 15%
Correcció 15%

Exposició oral 15%
Dictat 15%
Redacció 12.5%
Avaluació: Categories
(15%) i Correcció
(12.5%)

Avaluació inicial
Lectura
Treball a l’aula

Lectura
Sociolingüística
Treball a l’aula

Lectura
Categories
Treball a l’aula

Actitud
10%

Material
Comportament

→ Sempre es durà a terme una prova d'avaluació inicial a principi de curs per
identificar

els

coneixements

previs

dels

estudiants

envers

els

continguts

d’aprenentatge.
→ Els llibres de lectura per a aquest curs al nivell de 1r d'ESO són els següents:
•

Un estiu a Borneu de Pilar Garriga

•

Ai significa amor de Miquel Arguimbau

•

Batecs de Javier Ruesgas i Franscesc Miralles

→ El lliurament dels treballs s'ha de fer en la data assignada. El retard en el lliurament
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suposarà una penalització de dos punts. En cap cas s'acceptarà un treball amb un
retard superior a una setmana lectiva.
→ La presentació dels exàmens i treballs ha de ser correcta. S'han de respectar els
marges, no abusar del corrector i evitar ratllar les errades. Les presentacions
deficients poden influir negativament en la qualificació.
→ La prova escrita del llibre de lectura s'aprova amb un 4 i s'ha de superar per
poder aprovar l'avaluació.
Material
→ És necessari un quadern pautat amb espiral d'ús exclusiu per a l'assignatura i una
carpeta de fundes transparents per a guardar-hi les fotocòpies.
→ No tenir cura del material pot afectar negativament l'avaluació de l'assignatura.
→

Les

faltes

de

material

es

penalitzaran

perquè

impedeixen

l’adequat

funcionament de les classes.
→ Hi ha

un bloc del

departament

on es

penjarà

material

de suport:

www.hemdaprovarcatala.wordpress.com
Treball a l'aula
→ Es durà a terme un registre per controlar qui aprofita el temps per reforçar
continguts i per comptar amb el suport del professor en els dubtes que puguin
aparèixer. Això afectarà el 20% de la nota final.
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