CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: LLENGUA I LITERATURA CATALANA
ASSIGNATURA : LLENGUA I LITERATURA CATALANA
NIVELL: 1r D'ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
. El quadern ha d'estar ordenat, amb les activitats corregides.
. Els treballs s'han de presentar en el termini establert.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Es farà mitjana de la nota de les proves i de les activitats individuals i en grup
que es facin a classe. Les activitats que presentin un caràcter avaluable amb
les diferents dimensions del currículum són les següents:
Comprensió lectora, Expressió escrita, Comunicació oral i Dimensió Literària i
Lingüística.
NOTA D'AVALUACIÓ
CONCEPTES: 50%
PROCEDIMENTS: 40% (activitats dins l'aula, sortides, participació)
ACTITUD: 10% (respecte, assistència, puntualitat...)
En les proves objectives (exàmens) i treballs es descomptarà 0,2 punts per
faltes d’ortografia fins a un màxim de dos punts.
Com s'obté la nota pel juny? La nota de cada trimestre serà la mitjana
aplicant els percentatges esmentats. La nota final de juny serà la mitjana
aritmètica de les tres avaluacions.
Com s'obté la nota pel setembre?
L'alumne entregarà un dossier de feina que computarà un 40% del valor de la
nota final. L'altre 40% serà la nota de l'examen de setembre i el 20% restant
prové de la nota obtinguda al juny.
RECUPERACIONS
L'avaluació serà contínua. No es faran recuperacions de les avaluacions.

PROGRAMACIÓ

1r Trimestre
- Ortografia: les vocals. Fonètica i ortografia. La vocal neutra
(substantius, adjectius i formes verbals). O/U àtones (substantius,
adjectius i formes verbals). La puntuació.
- Lèxic: els sentits (trets físics i psicològics). Mots relacionats amb
crits d'animals, onomatopeies, col·lectius, accions, parts del cos...
- Gramàtica: el nom i l'adjectiu. El sintagma nominal. Verbs i tipus
d'oració.
- Comunicació: la descripció. El retrat, els bestiaris i la definició.
Característiques i estructura.
- Literatura: Què és la literatura? La mitologia. Entre el món mític i
el món real.
2n Trimestre
- Ortografia: la síl·laba, el diftong, l'accentuació i la dièresi.
- Lèxic: fórmules d'encapçalament i acabament. Locucions i frases
fetes. Espais i ambients. Onomatopeies.
– Gramàtica: Temps verbals. Sinònims. Pronoms.
– Comunicació: la narració. La rondalla, la novel·la d'aventures i la
notícia. Estructura i característiques.
– Literatura: l'amor cortesà.
3r Trimestre
– Ortografia: les consonants. Sons i grafies.
– Lèxic: camp semàntic del pensament i la parla. Estructures de
l'acord i el desacord. Les onomatopeies.
– Gramàtica: els connectors. Modalitat oracional.
– Comunicació: El diàleg. La conversa, el debat i el còmic.
– Literatura: el valor de les idees.
Llibre de text : Construïm Editorial Cruïlla
RECUPERACIOS SETEMBRE
La nota final serà en base a aquest còmput:
20% la nota de juny
40% feina d'estiu
40% nota de l'examen de setembre

