DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES

FULL DE PRESENTACIÓ DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES 4t ESO
1. TEMPORTIZACIÓ
1a avaluació
2a avaluació
3a avaluació

Unitats 0, 1, 2 i 3
Unitats 4, 5 i 6
Unitats 7, 8 i 9

Cada avaluació es faran un mínim de 2 proves escrites i un màxim de 3.
2. LECTURES
1a avaluació

PRIESTLEY, J.B. Editorial Vicens Vives. La visita d’un inspector

2a avaluació

DE VRIES, Anke. Còmplice. Editorial Cruïlla. Gran Angular.

3a avaluació

BISOTTI, Massimo. Ed. 62. El quadre mai pintat.

Els alumnes han de demostrar haver llegit els llibres per aprovar l’assignatura. Aprovar les
lectures és condició sine qua non per aprovar l’assignatura.
Si al mes de juny es té alguna lectura suspesa s’haurà de recuperar el mes de setembre.
3. AVALUACIÓ
A l’hora de fer l’avaluació es tindran en compte els ítems dels requadre següent:
Proves objectives
-Preguntes orals sobre
continguts.
-Controls específics sobre
alguns continguts.
-Activitats fetes a l’aula,
recollides i corregides pel
professor.
-Treballs encomanats.
-Treballs i controls sobre
les lectures.
-Exàmens

Notes de classe
-Dictats.
-Redaccions.
-Comprensió
oral
i/o
escrita.
-Activitats orals.
-Activitats escrites fetes a
l’aula o/i a casa.
-Comentaris a la tasca
d’altres.
-Tasques voluntàries.
-Tasques específiques.

Actituds
-Acompliment de la tasca
encomanada.
-Participació a classe.
-Interès demostrat.
-Esforç per superar les
dificultats.
-Actitud que es pot
desglossar en atenció,
respecte,
disponibilitat,
ajuda
als
companys,
honestedat... i actitud
lingüística.
-Puntualitat a l’aula i al
lliurament de tasques.

-Cura del material: tenir-lo
sempre a punt i ordenat.
Les tasques, treballs, redaccions... que s’hagin de lliurar al professor es faran en fulls en
blanc. Si estan fets a mà, la lletra ha de ser clara i s’han de presentar ordenats i nets.

Els percentatges a partir dels quals s’establiran les notes dels alumnes per avaluació seran
els següents:
70%
20%
10%

Proves objectives
Notes de classe
Actitud

En les proves objectives cada falta d’ortografia diferent, a les preguntes que no es
demanen qüestions estrictament ortogràfiques, es descomptarà 0,1 fins a un màxim de
dos punts de la nota conjunta de la prova.
L’avaluació és contínua. Per tant, a cada una de les avaluacions els alumnes hauran de
demostrar que han assolit els coneixements treballats, no només al darrer trimestre, sinó
des del començament de curs. Com a conseqüència, els alumnes que aprovin la darrera de
les avaluacions s’entendrà que han superat el curs.

