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L’àmbit lingüístic i social de 3r de PMAR està format per les àrees de llengua catalana, llengua
castellana i socials. Són 9 hores setmanals de classe, en principi cada àrea de 3 hores, però
són flexibles, depenent dels projectes que es facin. Cada àrea té una nota pròpia però al butlletí
només surt la mitjana.

QUÈ I COM S'AVALUARÀ?
QUÈ?
●

●

●

COM?

Comprendre i expressar-se amb correcció,
oralment i per escrit, en llengua catalana i llengua
castellana, utilitzant textos i missatges complexos,
mitjançant la lectura i l’estudi de la literatura.
Comprendre i intentar millorar el món en què vivim:
l’espai balear, espanyol, europeu i mundial.

PENSAR I ACTUAR.

Ús oral de la llengua que pertoca a cada àrea
Textos escrits ben redactats
Controls diversos
Treballs:
wikis,
booktrailers, presentacions
multimèdia, vídeos
Debats, exposicions orals
Dictats
Treball diari dels alumnes a casa i a classe.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DURANT EL CURS
Les qüestions, incloses dins els controls o dins les feines de casa o de classe, es puntuen sobre 10. Per saber la
nota final es sumen totes les puntuacions i es divideixen entre el nombre de preguntes.
La nota final de l’avaluació és la mitjana entre les notes dels controls i les feines de classe o de casa, a més dels
dictats en el cas de les llengües. Cal treure, com a mínim, un 5 per tal d’aprovar l’avaluació i el curs.

RECUPERACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES I DE LES AVALUACIONS
Les unitats didàctiques es recuperen segons el grau d’aprenentatge i d’esforç que n’han fet els alumnes. Compten
igual les feines que els exàmens. És condició indispensable per superar les avaluacions que la nota mitjana de
treballs, feines i exàmens sigui igual o superior a 5. En cas contrari s’hauran de recuperar totalment o parcialment.
Per superar l’’avaluació extraordinària (setembre), en cas que s’hi arribi, caldrà fer una feina per entregar i
realitzar un examen, que s’haurà de superar amb un 5.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE:
Prova objectiva: 50%
Treball d’estiu: 50%

SIGNATURA ALUMNES

SIGNATURA PROFESSORA

SIGNATURA PARES
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