CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: LLENGUA I LITERATURA CATALANA
ASSIGNATURA : LLENGUA I LITERATURA CATALANA
NIVELL: 4t D'ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
. El quadern ha de presentar les activitats corregides.
. Els treballs, tant carpetes d'aprenentatge, projectes, com els voluntaris, s'han
de presentar en el termini establert.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Es farà mitjana de la nota dels exàmens, les activitats individuals i en grup
que es facin a classe, les carpetes d'aprenentatge, els projectes i les
exposicions. Es consensuarà amb els diferents grups el pes de les notes
resultants de l'autoavaluació i coavaluació. Les activitats que presenten un
caràcter avaluable en les diferents dimensions del curriculum són les següents:
Comprensió Lectora, Expressió escrita, Comunicació oral, Dimensió Literària i
Lingüística.
NOTA D'AVALUACIÓ
CONCEPTES:
70%
PROCEDIMENTS: 30% (actitud, activitats dins l'aula, sortides, participació)
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?
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
RECUPERACIONS
L'avaluació serà contínua. No es faran recuperacions de les avaluacions.
PENDENTS
Els alumnes que aprovin dues avaluacions recuperaran l'assignatura pendent

d'altres cursos. Cada professora pot decidir si el treball de l'alumne és
suficient per aprovar.
PROGRAMACIÓ
1r Trimestre: Àmbit humanístic
De la Renaixença a les avantguardes
Codi Lingüístic: Classes gramaticals, sintagmes i funcions
n
2 Trimestre: Àmbit científic
Literatura del segle XX
Codi Lingüístic: Oracions
3r Trimestre: Àmbit de les relacions
La Literatura actual
Codi Lingüístic: Textualitat i puntuació
Llibre de text : Construïm Editorial Cruïlla

