CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: LLENGUA I LITERATURA CATALANA
ASSIGNATURA : LLENGUA I LITERATURA CATALANA
NIVELL: 2n 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.
PENDENTS
Els alumnes que aprovin una avaluació recuperaran l'assignatura pendent
d'altres cursos.

PROGRAMACIÓ
1r Trimestre
Diccionaris i enciclopèdies
Conferències i exposicions
Auguruis i profecies
Les classes gramaticals
El segle XIV i XV. L'humanisme i Bernat Metge
2n Trimestre
La poesia popular
La narrativa popular
El teatre popular
Morfologia verbal i adverbial
La narrativa dels segles XIV i XV. Tirant lo Blanc
3r Trimestre
Excuses i raons
Les cartes dels lectors
Maleficis i sortilegis
Preposicions, conjuncions i interjeccions
La poesia dels segles XIV i XV. Ausiàs Marc
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

