Departament de llengua i literatura catalanes
Full d’informació inicial per als alumnes de 3r d’ESO
1.

Criteris generals:

L’assignatura de Llengua i literatura catalanes és avaluada de manera contínua. Els alumnes han de demostrar, per
aprovar cada una de les avaluacions, que han assolit els coneixements treballats des de l’inici del curs (no només el darrer
trimestre ) . Això vol dir, a efectes pràctics, que a tots els exàmens d’avaluació hi entrarà sempre tota la matèria. Com a
conseqüència directa d’aquest fet, els alumnes que aprovin la darrera avaluació s’entendrà que han superat no només
allò que s’ha treballat el darrer trimestre sinó també tot el que s’havia estudiat en les avaluacions anteriors. A la vegada,
aquells alumnes que a final de curs no demostrin haver assolit els continguts de tot el curs es consideraran suspesos a
tots els efectes i hauran de recuperar tota l’assignatura a la convocatòria de setembre.

2.

Criteris d’avaluació i promoció:

Els percentatges a partir dels quals s’establiran les notes dels alumnes per avaluació seran els següents:
Proves objectives: exàmens dels continguts teòrics i pràctics
70 %

de l’assignatura (com a mínim, dos per avaluació),
preguntes orals sobre continguts, activitats fetes a l’aula i
corregides per la professora, exàmens de

les lectures

obligatòries...
Notes de classe i control dels deures: dictats, redaccions,
20 %

acompliment de les tasques orals i escrites encomanades,
activitats orals i escrites diverses, tasques voluntàries...
Actitud: Participació a classe, interès demostrat, esforç per
superar les dificultats, atenció a classe, respecte i ajuda als

10 %

companys i a la professora, puntualitat (a l’aula i en el
lliurament de les tasques), cura del material (tenir-lo
sempre a punt i ordenat). Té un pes molt important, en una
assignatura com la nostra, l’actitud lingüística.

En les proves objectives cada falta d’ortografia (diferent) a les preguntes en què no es demanen qüestions estrictament
ortogràfiques descomptarà 0,1 fins a un màxim de 2 punts de la nota conjunta de la prova. Als dictats i a les redaccions es
descomptarà 0’5 per cada falta (tant ortogràfica, com gramatical i lèxica).

Les tasques encomanades s’han de presentar puntualment el dia fixat per la professora. Els retards en aquests lliuraments
s’hauran de justificar adequadament; d’altra manera, es considerarà la tasca com a suspesa.

En cas de suspendre l’assignatura a la convocatòria de juny, proporcionarem als alumnes un guió amb els temes que han
d’estudiar per a les proves de recuperació de setembre, així com també un relació d’activitats o tasques per facilitar i
completar el seu aprenentatge. Aquells alumnes que tenguin suspesa alguna de les lectures obligatòries del curs o
l’exposició oral hauran de recuperar-les també a la convocatòria de setembre.

Els alumnes que tenguin l’assignatura pendent del curs anterior, podran recuperar-la automàticament si durant el curs
demostren haver assolit els coneixements exigits. Si no fos així, disposaran de dues oportunitats per aprovar la matèria :
un examen de recuperació durant el mes de febrer i un altre el mes de maig, de les quals seran avisats amb antelació
suficient.

3.

Material necessari:

L’alumne ha de dur obligatòriament a totes les classes el llibre de text i el quadern de l’assignatura, un quadern d’anelles
per tal de tenir ordenats tots els fulls que els anem donant durant el curs. El quadern ha d’estar sempre ordenat i a punt
de mostrar-lo a la professora en qualsevol moment que els ho vulgui demanar.

4.

Llibres de lectura obligatòria:

Els alumnes han de demostrar, per poder aprovar cada avaluació, haver llegit la lectura obligatòria corresponent.
Aprovar les tres lectures és imprescindible, per tant, per aprovar el curs. En cas que una o més d’una d’aquestes lectures
quedi suspesa a la convocatòria de juny, s’haurà de recuperar de manera obligatòria a la convocatòria de setembre.

Les tres lectures obligatòries es podran triar d’una llista de deu que la professora facilitarà als alumnes en els primers dies
del curs. A la llista, a part dels títols i els autors, hi constarà també una breu ressenya en la qual s’informarà de la temàtica
de cada un dels llibres proposats.

5. Exposició oral:
Per aprovar el curs cada alumne haurà de realitzar, de manera individual i obligatòria, una exposició oral d’una durada
mínima de 5 minuts en la qual demostri tenir el nivell adequat en el domini oral de la llengua (fonètica, riquesa lèxica
adequada al nivell, correcció morfològica i lèxica (sense usar barbarismes), etc.
Durant la realització de la prova, l’alumne podrà disposar només d’un esquema per tal que li servesqui de guia, no del text
complet. Si la prova es convertís en una lectura en veu alta, la prova es donaria per suspesa.
L’alumne/a

El pare/mare o tutor

