IES SANTANYÍ
CURS 2017-2018
DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES
LLENGUA CATALANA - 2n ESO
Professora: Isabel Burguera, Margalida Muntaner, Francesca Vallbona i Miquela Monserrat
1. MATERIAL
Llengua catalana i literatura 2. Editorial Santillana (ISBN 9788468091617)
Quadern de classe.
Llibre de lectura (el dia de lectura a l'aula).
Altres materials: bolígrafs de diferents colors (blau, vermell i negre), pasta correctora,
llapis per subratllar... No es poden usar bolígrafs esborrables.
2. NORMES GENERALS
Presentació de les tasques






Les activitats del llibre de text s'han de fer al quadern.
Al quadern hi ha de constar sempre la data, el títol de les unitats i dels diferents apartats, i
el nombre de les activitats i de les pàgines.
Les tasques s'han de presentar netes i ordenades, amb lletra clara i correcció ortogràfica.
S'han de respectar els marges dels escrits: superior, inferior i laterals, i els espais entre
apartats i activitats.
Al quadern s'hi han d'adjuntar les fotocòpies complementàries que es lliurin durant el curs.

Pla de lectura
-

Al llarg del curs tendrem tres lectures obligatòries que, obligatòriament, s’hauran de llegir
per fer una prova o treball. No llegir les lectures suposarà suspendre l’assignatura.
Primera avaluació: Les bruixes de Dahl Roald , Ed.. Estrella Polar .
Segona avaluació: Memorial de tabarka, Ed. Cruïlla
Tercera avaluació: lectura a determinar.
Les lectures es faran una vegada per setmana dins l’aula o a la biblioteca municipal.

Altres normes








La llengua de comunicació dins l'aula serà la catalana.
És important mostrar una actitud positiva i participativa, i de respecte cap a la resta del
grup.
A classe s'ha de dur tot el material necessari, indicat en el primer apartat.
Totes les activitats encomanades per fer dins i fora de l'aula són obligatòries.
S'ha de respectar la data de lliurament de tasques i de realització de proves orals i
escrites.
En cas de no poder assistir a una prova específica d'avaluació, s'ha de presentar un
justificant perquè la professora el tengui en consideració.
L'assistència a classe és obligatòria.

3. AVALUACIÓ
Es farà una avaluació contínua de tot el treball que es realitzi al llarg del curs i els continguts seran
acumulables.
A l'hora de qualificar la matèria es tendran en compte les notes de les proves específiques
d'avaluació (exàmens, producció de textos orals i escrits, projectes, dictats...) i el compliment de
les normes.
Criteris de qualificació:
Proves específiques d'avaluació (exàmens): 40%
Activitats obligatòries (redaccions, dictats, resums, projectes, presentacions...): 50%
Quadern: 10%
*El NO compliment de les normes generals de la matèria comptarà negativament en la qualificació
final de cada avaluació.

signatura mare/pare/tutor/a
________________________________________________________________

