IES SANTANYÍ / DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES
CURS 2018-19
LLENGUA CATALANA, 1r D'ESO
Professors: Blai Bonet, Margalida Bonet Cladera i Joana Maria Cladera Socias
MATERIAL, PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ, ORGANITZACIÓ DEL CURS
1. MATERIAL
· Llengua i literatura. Editorial Cruïlla. ISBN: 978-84-661-4234-2.
· Quadern de classe i cinc fundes de plàstic.
. No es poden usar bolígrafs esborrables.
2. PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
Els procediments d'avaluació són la manera com el/la professor/a t'avalua. Cada un
d'aquests procediments coincideix (o pot coincidir) amb un exercici amb nota. Es faran
diverses proves a cada avaluació.
Aquestes proves inclouran TOTA la matèria vista fins al moment de realitzar-les. Així
doncs, és IMPRESCINDIBLE l'estudi diari del temari treballat. Seran orals i escrites.
La tria de les activitats de cada unitat s’anirà fent segons les necessitats i les
mancances de cada grup. De la mateixa manera, es podrà fer servir material
complementari per ampliar els continguts que no han quedat assolits. Aquest material
s'haurà de guardar i el seu contingut serà avaluable.
3. PROCEDIMENTS DE QUALIFICACIÓ
En ortografia, es descomptarà 0’1 per cada falta en les proves escrites (controls,
exàmens, etc.); 0’25 per falta als dictats; i 0’5 als dictats preparats. Les redaccions
s’avaluaran amb l’annex d’expressió escrita.
La nota global és la suma del següents apartats:
- Part oral (comprensió i expressió) 30%
- Expressió escrita, comprensió escrita, dictats, proves, projectes i
treballs 55%
- Quadern, feines i actitud 15%
El professor sempre es reserva el dret d’incloure o suprimir qualsevol prova
d’avaluació si així ho considera oportú per raons pedagògiques.
Les lectures s'aniran donant al llarg del curs. Es dedicarà una classe setmanal a la
lectura del llibre.
4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
-Intercanvi amb l'IES Joan Brudieu de La Seu d'Urgell (del 28 de gener a l’1 de febrer,
amb totes les activitats prèvies que són obligatòries per a tothom).
-Ruta de Rondalles per alguns indrets de Mallorca.
5. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE SETEMBRE
1- Es pot requerir una prova oral.
2-Quadern d'activitats d'estiu, 30% de la nota.
3-Prova escrita, 70% de la nota.
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