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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

CATALÀ

Assignatura

Català

Nivell

2n de batxillerat

MATERIAL
Material elaborat pel Departament de llengua catalana i literatura de l'IES Felanitx

AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

BLOC 1: Exàmens: cada avaluació n'hi haurà dos sobre els
continguts teòrics de l'assignatura i sobre el comentari de text. El
darrer examen de curs serà global. Lectures: cada avaluació hi
haurà una prova sobre la lectura. En tots els exàmens, s'hi aplicarà
el descompte ortogràfic i de redacció que es fa a la PBAU.

80%

BLOC 2: Feina (comentaris de text, anàlisi i comentari de les
lectures...)

10%

BLOC 3: Actitud envers l'assignatura, participació activa a l'aula...

10%

Obtenció de la qualificació final de juny
La nota final serà la mitjana de les tres avaluacions. Per poder fer mitjana, l'alumne ha de tenir com a mínim un 4 de cada
avaluació. la 1a i 2a avaluació comptaran un 30% cadascuna i la tercera, un 40%
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)

Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

L'examen de setembre serà global.

100%

REMARQUES
La nota final podrà ser augmentada:
· quan l'alumne/a haurà llegit més obres de les obligades, tant de la llista de suggeriments com de les
acordades amb la professora;
·quan l’alumne/a assistesqui a actes –obres teatrals, conferències...– proposats per la professora.
Es podrà afegir 0'25 per cada lectura o per cada acte al qual s’hagi assistit, fins a un màxim d'un punt.
Suggeriments de lectura
La vida i la mort de Jordi Fraginals. J. POUS I PAGÈS
Mirall trencat, Mercè RODOREDA
Una imatge no val més que mil paraules, Jesús TUSON
Les veus del Pamano, Jaume CABRÉ
Quan arriba la penombra, Jaume CABRÉ
L'alè de les cendres, Maite SALORD
Mil cretins, Quim MONZÓ
Miracle a Llucmajor, Sebastià ALZAMORA
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