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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

CATALÀ

Assignatura

Català

Nivell

1r d'ESO

MATERIAL

Llibre de text: Llengua i Literatura 1. Editorial Vicens Vives.
Ai significa “amor”. Miquel ARGUIMBAU. Editorial Santillana (lectura obligatòria a la 1a avaluació).
Un estiu a Borneo. Pilar GARRIGA. Editorial Barcanova (lectura obligatòria a la 2a avaluació).
AVALUACIÓ DURANT EL CURS

Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

COMPORTAMENT I MATERIAL: Feina diària a casa i a classe. Participació a classe, actitud,
col·laboració, puntualitat ...

10

TREBALLS (individuals o en grup)

20

EXÀMENS (Comprensió lectora, expressió escrita i continguts de gramàtica, ortografia,
literatura, sociolingüística i lèxic)

50

EXPRESSIÓ ORAL

10

PROJECTES

10

Es faran controls a cada avaluació.
Obtenció de la qualificació final de juny
La nota final serà la mitjana de les tres notes d'avaluació i es tendrà en compte l'evolució de l'alumne durant tot el curs.

AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)

Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Lliurament de la feina d'estiu.

30

Prova escrita i oral

70

REMARQUES
LECTURES
S'avaluaran les activitats proposades en relació a la lectura dins dels apartats:treballs, exàmens i/o expressió oral.

Lectures extraordinàries (voluntàries)
Cada alumne podrà llegir de manera voluntària fins a 4 llibres de la selecció següent proposada pel Departament de Llengua catalana i
literatura:
Quin dia tan bèstia, Mary RODGERS
Ets galàctica, Carlota, Gemma LIENAS
El diari lila de la Carlota, Gemma LIENAS
Konrad o el nen que va sortir d'una llauna de conserves, Christine NÖSTLINGER
Matilda, Roald DAHL
El misteri del carrer de les glicines, Núria PRADAS
El senyor dels lladres, Cornelia FUNKE
El jardí secret, Frances Hodgson BURNETT
El llibre del cementiri, Neil GAIMAN
El zoo d'en Pitus; Sebastià SORRIBAS
Cada lectura suposarà com a màxim l'augment de 0'25 punts de la nota final. La comprovació de la lectura es farà a través d'una fitxa o
d'una entrevista oral. El termini màxim per fer les lectures voluntàries s'ha de pactar amb la professora.
Activitats fora de l'aula (sortides, conferències...)
Aquest aspecte es valorarà en l'apartat d'actitud.
Remarques
1. Cada tasca encomanada (examen, prova oral, treball, redacció...) s'ha de fer obligatòriament el dia que s'hagi acordat. En cas contrari,
l'alumne tendrà dret a una recuperació la nota de la qual no podrà ser superior a 6.
2. Si la professora troba un alumne copiant a un examen o a un treball, l'avaluació li quedarà suspesa. Podrà recuperar-la a la següent.
3. El català és la llengua de comunicació dins l'aula. El no compliment d'aquesta norma suposarà suspendre l'avaluació.

