ASSIGNATURA: LLENGUA I LITERATURA CATALANES

CURS: 3r ESO 2018-19

Professors: Blai Bonet, Xesca López i Joana Maria Cladera
1. UNITATS I TEMPORALITZACIÓ
1a AVALUACIÓ: Unitats 1, 2, 3
2a AVALUACIÓ: Unitats 4, 5, 6
3a AVALUACIÓ: Unitats 7, 8, 9
2. AVALUACIÓ
1. Actitud, interès, projecte, quadern i tasques És un aspecte important perquè es tindrà en compte
l’interès, la dedicació, la participació en les activitats de
diàries (10%)

classe, el comportament i el respecte envers l’assignatura
i qui la imparteix.
Presentació de la feina: deixa tots els marges pertinents
(superior, inferior i laterals), deixa un espai visible entre
activitats, presenta les tasques netes i ordenades, les
activitats del llibre per regla general es fan al quadern,
copia els enunciats, corregeix bé tots els exercicis, fes
bona lletra. Al quadern hi has d’adjuntar les fotocòpies
complementàries que se’t lliurin durant el curs. No es
poden usar bolígrafs esborrables
Puntualitat: més de 5 faltes de puntualitat al trimestre
suposaran un 0 en aquest apartat.

2. Lectures obligatòries (10%)

Les tres lectures són obligatòries. Es farà una prova
específica de comprensió lectora cada trimestre i es
donarà l'oportunitat de recuperar les lectures suspeses en
acabar el 3r trimestre.
Si al mes de juny no es tenen les tres lectures aprovades,
l'assignatura restarà suspesa i l'alumne haurà de
presentar-se a l'examen de setembre de les lectures
suspeses.

3. Comprensió i expressió oral i escrita (20%)

Sempre has d’utilitzar la llengua catalana a classe. És
impossible superar l’avaluació si la part d’expressió oral i
escrita no arriba als mínims exigits. L’exposició oral és
obligatòria. Per aprovar l’assignatura és condició
indispensable aprovar-la. Si no s’aprova s’haurà de
recuperar al setembre.

4. Exàmens (60%)

Es farà, com a mínim una prova després de cada unitat.
Aquesta prova pot incloure tota la matèria vista fins al
moment de realitzar-la. Així doncs, és imprescindible
l’estudi diari del temari treballat.

Per altra part, es tendran en compte les següents consideracions:
1. L’avaluació serà contínua. Generalment, farem un examen després de cada unitat. Per aprovar
l’assignatura s’han de tenir aprovades dues avaluacions, una de les quals ha de ser la tercera.
2. En ortografia, es descomptarà 0'25 per cada falta en les proves escrites (controls, dictats, etc.) ,0'5
als dictats preparats i a les redaccions emprarem l’annex de correcció.
3. Els alumnes que hagin abandonat l'assignatura (sense cap tipus de justificació escrita) queden
suspesos automàticament.
4. Els alumnes que no assisteixin a una prova i no lliurin el justificant mèdic pertinent tindran una
qualificació de zero en la prova concreta. En cap cas seran justificades les absències per viatges
que no siguin per motius de salut.
5. Les dates de lliurament de les activitats, després d’haver estat fixades, són irrevocables.

3. RECUPERACIÓ
Els alumnes que no hagin superat la matèria durant el mes de juny s’hauran de presentar, tal i com
marca la llei, a una recuperació a començament del mes de setembre. Per aprovar hauran de
presentar un treball que els haurà proposat el professorat a final de juny i que es valorarà amb un
màxim de 2 punts que se sumaran a la nota de l'examen sempre i quan aquesta sigui superior a
3,5. L’examen podrà constar d'una part oral i d'una part escrita.
En cas que l’alumne dugui pendent el català del curs anterior, podrà aprovar superant la primera i
la segona avaluació del curs actual. En el cas de no aprovar les dues primeres avaluacions haurà
de realitzar un examen a principi de maig que podrà constar d'una part oral i d'una part escrita.
Si un alumne, a la convocatòria de setembre, porta suspeses les assignatures del curs present i
de l’anterior a la vegada, el professor valorarà si ha assolit o no els objectius que li permetrien
aprovar el curs de menor nivell.

4. MATERIAL
Per treballar durant el curs necessitarem:
un quadern
Llibre de text: Llengua catalana i literatura 3r ESO. Ed. Anaya. Illes Balears
Els llibres de lectura :

Nocturn a quatre mans. Pere Pons i Clar. Ed. Santillana.
A determinar
a determinar
Tot aquest material s'ha de dur cada dia a classe. En cas de no dur-lo es posarà falta de material.

5. ALTRES
Les sortides complementàries organitzades pel Departament formen part de la programació i, per tant, són
d'obligat compliment per a tot l'alumnat. Per això formen part de les notes de classe que es tendran en
compte per a l'avaluació.
NOM I LLINATGES:
SIGNATURA:

SIGNATURA DELS PARES O TUTORS:

