Criteris d'avaluació 4t ESO
→ Aquesta assignatura és d’avaluació continua. Això significa que els continguts,
tant teòrics com pràctics, s’acumulen fins a l’examen global de juny, en el qual entrarà
tot el que s’ha fet durant el curs. És imprescindible aprovar la tercera avaluació per
aprovar el curs.
→ La mitjana dels exàmens suposarà un 70% de l'assignatura, els treballs i els deures
diaris suposaran un 20% i l'actitud suposarà un 10%. La persona que tengui tres faltes
de deures suspèn automàticament l'assignatura.
Aquesta és la relació de proves previstes per a aquest curs acadèmic. El professorat
es reserva el dret de fer les modificacions que es considerin oportunes en funció de les
necessitats del grup o factors externs.
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→ El lliurament dels treballs s'ha de fer en la data assignada. El retard en el
lliurament 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.
→ Es faran controls que inclouran tots els continguts teòrics i pràctics treballats fins
aquell moment. En aquests exàmens les errades ortogràfiques podran suposar la
pèrdua de fins a dos punts de la nota. Cada errada descomptarà 0,2 punts. Aquest
control inclourà preguntes específiques del llibre de lectura. S'ha d’obtenir una
qualificació positiva en aquestes per optar a aprovar l’avaluació.

Material
→ A més dels llibres de text i els llibres de lectura necessitaràs:
● Un quadern pautat amb espiral d'ús exclusiu per a l'assignatura. No es pot
utilitzar carpeta d'anelles ni quadern compartit amb altres àrees.
● Un arxivador amb fundes de plàstic per guardar-hi les fotocòpies.
→ És imprescindible que tenguis tot el teu material marcat amb nom i llinatges i que
en tenguis cura. No tenir cura del material pot afectar negativament l'avaluació de
l'assignatura.
→ Has de dur sempre el material a classe. Les faltes de material es penalitzaran
perquè impedeixen l’adequat funcionament de les classes.
→ No pots escriure al llibre de text ni realitzar-hi les activitats. De manera excepcional
s'hi podran fer algunes activitats, sempre amb el permís explícit del professor o la
professora.
→ Existeix un bloc (http://hemdaprovarcatala.wordpress.com/) en el qual el
departament de català d’ESO anirà penjant material de l’assignatura.

Lectures obligatòries:
Primera avaluació: Mètode Grönholm de Jordi Galceran
Segona avaluació: Miracle de Llucmajor de Sebastià Alzamora
Tercera avaluació: Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo

