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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

CATALÀ

Assignatura

Català

Nivell

2n d'ESO

MATERIAL
Llibre de text: Llengua i Literatura 2. Editorial Vicens Vives.
Dues lectures obligatòries d'una selecció que oferirà el professor o la professora.

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.

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:
Romeo i Julieta, William SHAKESPEARE
Mecanoscrit del segon origen, Manuel de PEDROLO
L'evolució de Calpurnia Tate, Jacqueline KELLY
La crida del bosc, Jack LONDON
Robinson Crusoe, Daniel DEFOE
Tom Sawyer, Marc TWAIN
El diari secret d'Adrian Molle, Sue TOWNSEND
El gos que corria cap a un estel, Henning MANKELL
El noi amb el pijama de ratlles, John BOYNE
Berta Mir, detectiu, Jordi SIERRA I FABRA
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 o el professor.

Els alumnes que tenen la matèria de llengua catalana i literatura pendent de primer podran aprovar-la des de
dues opcions:
Des de la pròpia matèria del curs en què es troben, aprovant la segona avaluació.
A través de l'examen extraordinari d'abril.
En el cas de la presentació a l'examen, la nota final consistirà en:

PENDENTS

30% procedent de l'apartat de comportament i material i del de treballs
70% procedent de la qualificació de l'examen.

