CRITERIS DE QUALIFICACIÓ LLENGUA I LITERATURA CATALANES

1r ESO
A) La nota final de la materia serà el resultat dels següents percentatges:

- Coneixements: 50%
- Destreses: 30%
- Actituds: 20%
S’han de tenir aprovades totes les parts per a poder fer la mitjana. Excepcionalment, tenint aprovades les destreses i actituds i una nota superior a 4 en els coneixements, es podrà fer mitjana
dels tres blocs.
Destreses. Es tindrà en compte:

- Les lectures (obligatòries però no excloents). Són imprescindibles per aprovar les avaluacions.
Cada avaluació es decidirà com avaluar aquesta lectura.

- Elaboració de treballs.
- Feina quotidiana.
- Quadern de classe.
Pautes d’escriptura:
Copiar enunciats dels exercicis (es poden reduir).
Especificar tema, pàgina i número d’exercici.
Respectar els marges: 5 quadres al principi de paràgraf, 1 o 2 a la continuació i 3 per a final de
línia.
Es revisarà el quadern trimestralment.
Actituds. Es tindrà en compte:

-

Comportament a classe.
Participació constructiva.
Correcció dels deures.
Respecte als membres de la comunitat educativa.
Tenir cura de l’entorn.
L’ús oral de la llengua catalana, que serà un requisit indispensable per aprovar la matèria. Evidentment, el professorat tindrà en compte els coneixements previs de la llengua dels alumnes i
en valorarà molt positivament l’esforç.

B) Ortografia:
És molt important escriure correctament, per això les faltes d’ortografia es penalitzaran en totes
les produccions escrites (exàmens, treballs…) Aquesta penalització es farà seguint la graella següent:
de 0 a 5 faltes: - 0 p
de 6 a 10 faltes: - 0,25 p
d’11 a 15 faltes: - 0,5 p
de 16 a 20 faltes: - 1 p
de 21 a 25 faltes: - 1,5 p
més de 26 faltes: - 2p
AVALUACIÓ FINAL
L’avaluació de l’àrea de llengua i literatura catalanes serà contínua, de manera que es tindrà en
compte, per determinar la nota final, l’actitud i la feina realitzada a llarg de tot el curs.
Per poder superar la matèria, l’alumne/a, haurà de tenir aprovades com a mínim dues avaluacions
(i una d’aquestes haurà de ser la 3a).
Recuperació:

- No es faran recuperacions timestrals.
- Excepcionalment, i durant l’últim trimestre, es faran recuperacions en els casos següents:
- els/les alumnes que hagin suspès només la 3a avaluació (tenint la 1a i 2a aprovades).

- els/les alumnes que hagin suspès la 1a i 2a avaluació (tenint la 3a aprovada).
En ambdós casos, es farà una prova escrita que l’alumne/a haurà d’aprovar. En cas de no fer-ho,
haurà de recuprar al setembre.
*SETEMBRE: Es passarà un full personalitzat a l'alumne/a. Aquest/a haurà de presentar un quadernet de feina (20%) i realitzar un examen extraordinari (80%).
LECTURES
Les Bruixes, Roal Dahl, ed. Estrella Polar
El misteri del carrer de les Glicines, Núria Pradas, ed. Bambú
Somni de Tànger, Xavier Vernetta, ed. La Magrana

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ LLENGUA I LITERATURA CATALANES

2n ESO
A) La nota final de la materia serà el resultat dels següents percentatges:

- Coneixements: 50%
- Destreses: 30%
- Actituds: 20%
S’han de tenir aprovades totes les parts per a poder fer la mitjana. Excepcionalment, tenint aprovades les destreses i actituds i una nota superior a 4 en els coneixements, es podrà fer mitjana
dels tres blocs.
Destreses. Es tindrà en compte:

- Les lectures (obligatòries però no excloents). Són imprescindibles per aprovar les avaluacions.
Cada avaluació es decidirà com avaluar aquesta lectura.

- Elaboració de treballs.
- Feina quotidiana.
- Quadern de classe.
Pautes d’escriptura:
Copiar enunciats dels exercicis (es poden reduir).
Especificar tema, pàgina i número d’exercici.
Respectar els marges: 5 quadres al principi de paràgraf, 1 o 2 a la continuació i 3 per a final de
línia.
Es revisarà el quadern trimestralment.
Actituds. Es tindrà en compte:

-

Comportament a classe.
Participació constructiva.
Correcció dels deures.
Respecte als membres de la comunitat educativa.
Tenir cura de l’entorn.
L’ús oral de la llengua catalana, que serà un requisit indispensable per aprovar la matèria. Evidentment, el professorat tindrà en compte els coneixements previs de la llengua dels alumnes i
en valorarà molt positivament l’esforç.

B) Ortografia:
És molt important escriure correctament, per això les faltes d’ortografia es penalitzaran en totes
les produccions escrites (exàmens, treballs…) Aquesta penalització es farà seguint la graella següent:
de 0 a 5 faltes: - 0 p
de 6 a 10 faltes: - 0,25 p
d’11 a 15 faltes: - 0,5 p
de 16 a 20 faltes: - 1 p
de 21 a 25 faltes: - 1,5 p
més de 26 faltes: - 2p
AVALUACIÓ FINAL
L’avaluació de l’àrea de llengua i literatura catalanes serà contínua, de manera que es tindrà en
compte, per determinar la nota final, l’actitud i la feina realitzada a llarg de tot el curs.
Per poder superar la matèria, l’alumne/a, haurà de tenir aprovades com a mínim dues avaluacions
(i una d’aquestes haurà de ser la 3a).
Recuperació:

- No es faran recuperacions timestrals.
- Excepcionalment, i durant l’últim trimestre, es faran recuperacions en els casos següents:
- els/les alumnes que hagin suspès només la 3a avaluació (tenint la 1a i 2a aprovades).

- els/les alumnes que hagin suspès la 1a i 2a avaluació (tenint la 3a aprovada).
En ambdós casos, es farà una prova escrita que l’alumne/a haurà d’aprovar. En cas de no fer-ho,
haurà de recuprar al setembre.
*SETEMBRE: Es passarà un full personalitzat a l'alumne/a. Aquest/a haurà de presentar un quadernet de feina (20%) i realitzar un examen extraordinari (80%).
LECTURES
Las vall dels llops, LauraGarcía Gallego, ed. Cruïlla
Xènia, tens un watsapp, Gemma Pasqual i Escrivà, ed Barcanova
Hot dogs, Care Santos, ed.Cruïlla

PENDENTS
Els/les alumnes que tinguin pendent la matèria del curs anterior, podran recuperar-la de la següent manera:
- aprovant les dues primeres avaluacions de la matèria del curs actual.
- mitjançant una prova escrita durant el 3r trimestre (data per decidir).
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3r ESO
A) La nota final de la materia serà el resultat dels següents percentatges:

- Coneixements: 50%
- Destreses: 30%
- Actituds: 20%
S’han de tenir aprovades totes les parts per a poder fer la mitjana. Excepcionalment, tenint aprovades les destreses i actituds i una nota superior a 4 en els coneixements, es podrà fer mitjana
dels tres blocs.
Destreses. Es tindrà en compte:

- Les lectures (obligatòries però no excloents). Són imprescindibles per aprovar les avaluacions.
Cada avaluació es decidirà com avaluar aquesta lectura.

- Elaboració de treballs.
- Feina quotidiana.
- Quadern de classe.
Pautes d’escriptura:
Copiar enunciats dels exercicis (es poden reduir).
Especificar tema, pàgina i número d’exercici.
Respectar els marges: 5 quadres al principi de paràgraf, 1 o 2 a la continuació i 3 per a final de
línia.
Es revisarà el quadern trimestralment.
Actituds. Es tindrà en compte:

-

Comportament a classe.
Participació constructiva.
Correcció dels deures.
Respecte als membres de la comunitat educativa.
Tenir cura de l’entorn.
L’ús oral de la llengua catalana, que serà un requisit indispensable per aprovar la matèria. Evidentment, el professorat tindrà en compte els coneixements previs de la llengua dels alumnes i
en valorarà molt positivament l’esforç.

B) Ortografia:
És molt important escriure correctament, per això les faltes d’ortografia es penalitzaran en totes
les produccions escrites (exàmens, treballs…) Aquesta penalització es farà seguint la graella següent:
de 0 a 5 faltes: - 0 p
de 6 a 10 faltes: - 0,25 p
d’11 a 15 faltes: - 0,5 p
de 16 a 20 faltes: - 1 p
de 21 a 25 faltes: - 1,5 p
més de 26 faltes: - 2p
AVALUACIÓ FINAL
L’avaluació de l’àrea de llengua i literatura catalanes serà contínua, de manera que es tindrà en
compte, per determinar la nota final, l’actitud i la feina realitzada a llarg de tot el curs.
Per poder superar la matèria, l’alumne/a, haurà de tenir aprovades com a mínim dues avaluacions
(i una d’aquestes haurà de ser la 3a).
Recuperació:

- No es faran recuperacions timestrals.
- Excepcionalment, i durant l’últim trimestre, es faran recuperacions en els casos següents:
- els/les alumnes que hagin suspès només la 3a avaluació (tenint la 1a i 2a aprovades).

- els/les alumnes que hagin suspès la 1a i 2a avaluació (tenint la 3a aprovada).
En ambdós casos, es farà una prova escrita que l’alumne/a haurà d’aprovar. En cas de no fer-ho,
haurà de recuprar al setembre.
*SETEMBRE: Es passarà un full personalitzat a l'alumne/a. Aquest/a haurà de presentar un quadernet de feina (20%) i realitzar un examen extraordinari (80%).
LECTURES
Les Llàgrimes de Shiva, César Mallorquí
El Silenci del mariner, Toni Oliver, ed. Bromera
Mecanoscrit del segon origen, Manuel de Pedrolo, ed 62

PENDENTS
Els/les alumnes que tinguin pendent la matèria del curs anterior, podran recuperar-la de la següent manera:
- aprovant les dues primeres avaluacions de la matèria del curs actual.
- mitjançant una prova escrita durant el 3r trimestre (data per decidir).

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ LLENGUA I LITERATURA CATALANES
4t ESO
A) La nota final de la materia serà el resultat dels següents percentatges:

- Coneixements: 50%
- Destreses: 30%
- Actituds: 20%
S’han de tenir aprovades totes les parts per a poder fer la mitjana. Excepcionalment, tenint aprovades les destreses i actituds i una nota superior a 4 en els coneixements, es podrà fer mitjana
dels tres blocs.
Destreses. Es tindrà en compte:

- Les lectures (obligatòries però no excloents). Són imprescindibles per aprovar les avaluacions.
Cada avaluació es decidirà com avaluar aquesta lectura.

- Elaboració de treballs.
- Feina quotidiana.
- Quadern de classe.
Pautes d’escriptura:
Copiar enunciats dels exercicis (es poden reduir).
Especificar tema, pàgina i número d’exercici.
Respectar els marges: 5 quadres al principi de paràgraf, 1 o 2 a la continuació i 3 per a final de
línia.
Es revisarà el quadern trimestralment.
Actituds. Es tindrà en compte:

-

Comportament a classe.
Participació constructiva.
Correcció dels deures.
Respecte als membres de la comunitat educativa.
Tenir cura de l’entorn.
L’ús oral de la llengua catalana, que serà un requisit indispensable per aprovar la matèria. Evidentment, el professorat tindrà en compte els coneixements previs de la llengua dels alumnes i
en valorarà molt positivament l’esforç.

B) Ortografia:
És molt important escriure correctament, per això les faltes d’ortografia es penalitzaran en totes
les produccions escrites (exàmens, treballs…) Aquesta penalització es farà seguint la graella següent:
de 0 a 5 faltes: - 0 p
de 6 a 10 faltes: - 0,25 p
d’11 a 15 faltes: - 0,5 p
de 16 a 20 faltes: - 1 p
de 21 a 25 faltes: - 1,5 p
més de 26 faltes: - 2p
AVALUACIÓ FINAL
L’avaluació de l’àrea de llengua i literatura catalanes serà contínua, de manera que es tindrà en
compte, per determinar la nota final, l’actitud i la feina realitzada a llarg de tot el curs.
Per poder superar la matèria, l’alumne/a, haurà de tenir aprovades com a mínim dues avaluacions
(i una d’aquestes haurà de ser la 3a).
Recuperació:

- No es faran recuperacions timestrals.
- Excepcionalment, i durant l’últim trimestre, es faran recuperacions en els casos següents:
- els/les alumnes que hagin suspès només la 3a avaluació (tenint la 1a i 2a aprovades).

- els/les alumnes que hagin suspès la 1a i 2a avaluació (tenint la 3a aprovada).
En ambdós casos, es farà una prova escrita que l’alumne/a haurà d’aprovar. En cas de no fer-ho,
haurà de recuprar al setembre.
*SETEMBRE: Es passarà un full personalitzat a l'alumne/a. Aquest/a haurà de presentar un quadernet de feina (20%) i realitzar un examen extraordinari (80%).
LECTURES
Els llops de la lluna roja, Josep-Francesc Delgado ed. Cruïlla
La noia de les taronges, Jotsein Gaarder, ed La butxaca
La banda de la placeta, Anna Tortajada, ed. Barcanova

PENDENTS
Els/les alumnes que tinguin pendent la matèria del curs anterior, podran recuperar-la de la següent manera:
- aprovant les dues primeres avaluacions de la matèria del curs actual.
- mitjançant una prova escrita durant el 3r trimestre (data per decidir).

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ LLENGUA I LITERATURA CATALANES
2n PMAR
A) La nota final de la materia serà el resultat dels següents percentatges:

- Coneixements: 50%
- Destreses: 30%
- Actituds: 20%
S’han de tenir aprovades totes les parts per a poder fer la mitjana. Excepcionalment, tenint aprovades les destreses i actituds i una nota superior a 4 en els coneixements, es podrà fer mitjana
dels tres blocs.
Destreses. Es tindrà en compte:

- Les lectures (obligatòries però no excloents). Són imprescindibles per aprovar les avaluacions.
Cada avaluació es decidirà com avaluar aquesta lectura.

- Elaboració de treballs.
- Feina quotidiana.
- Quadern de classe.
Pautes d’escriptura:
Copiar enunciats dels exercicis (es poden reduir).
Especificar tema, pàgina i número d’exercici.
Respectar els marges: 5 quadres al principi de paràgraf, 1 o 2 a la continuació i 3 per a final de
línia.
Es revisarà el quadern trimestralment.
Actituds. Es tindrà en compte:

-

Comportament a classe.
Participació constructiva.
Correcció dels deures.
Respecte als membres de la comunitat educativa.
Tenir cura de l’entorn.
L’ús oral de la llengua catalana, que serà un requisit indispensable per aprovar la matèria. Evidentment, el professorat tindrà en compte els coneixements previs de la llengua dels alumnes i
en valorarà molt positivament l’esforç.

B) Ortografia:
És molt important escriure correctament, per això les faltes d’ortografia es penalitzaran en totes
les produccions escrites (exàmens, treballs…) Aquesta penalització es farà seguint la graella següent:
de 0 a 5 faltes: - 0 p
de 6 a 10 faltes: - 0,25 p
d’11 a 15 faltes: - 0,5 p
de 16 a 20 faltes: - 1 p
de 21 a 25 faltes: - 1,5 p
més de 26 faltes: - 2p
AVALUACIÓ FINAL
L’avaluació de l’àrea de llengua i literatura catalanes serà contínua, de manera que es tindrà en
compte, per determinar la nota final, l’actitud i la feina realitzada a llarg de tot el curs.
Per poder superar la matèria, l’alumne/a, haurà de tenir aprovades com a mínim dues avaluacions
(i una d’aquestes haurà de ser la 3a).
Recuperació:

- No es faran recuperacions timestrals.
- Excepcionalment, i durant l’últim trimestre, es faran recuperacions en els casos següents:
- els/les alumnes que hagin suspès només la 3a avaluació (tenint la 1a i 2a aprovades).

- els/les alumnes que hagin suspès la 1a i 2a avaluació (tenint la 3a aprovada).
En ambdós casos, es farà una prova escrita que l’alumne/a haurà d’aprovar. En cas de no fer-ho,
haurà de recuprar al setembre.
*SETEMBRE: Es passarà un full personalitzat a l'alumne/a. Aquest/a haurà de presentar un quadernet de feina (20%) i realitzar un examen extraordinari (80%).
LECTURES
El gos que corria cap a un estel, Henning Mankell, Grup 62, ed. Estrella Polar
Destruïm tots els cotxes, Blake Nelson, Gran Angular
El dia que vaig marxar, Carles Porta, Grup 62, Ed. fanbooks

