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1.- NORMES GENERALS

0. Distribuirem el temari segons estableix el decret de la Generalitat.
1. Tot i  que la nota trimestral és decisió que està, exclusivament, en mans del docent
responsable de la matèria, els criteris d’avaluació generals seran els següents:

1.1. Per tal de calcular la nota de les tres avaluacions, es tindran en compte:
        a. els continguts i els procediments (ortografia, morfosintaxi, expressió, teoria  

literària...),
   b. l’actitud (interès, treball, material...). En aquest sentit, a partir del segon cop, i 

amb caràcter acumulatiu, que un alumne no presenti els deures o no porti el 
material necessari, serà penalitzat amb una  falta  de  disciplina.  A més,  a  
partir de la tercera vegada que l’alumne mostri aquest comportament, es  
descomptarà mig punt de la nota trimestral. 

        c. l’assistència a classe i
        d. les diverses activitats complementàries.
1.2. Cada falta d’ortografia descomptarà 0’1 punts de la nota final dels controls, fins a
un màxim de 3 punts.
1.3. Les errades lèxiques, sintàctiques, morfològiques i estilístiques descomptaran fins
a 0’1 punts cadascuna.
1.4. Les incorreccions en les preguntes de resposta objectiva dels controls penalitzen
dins del bloc on vagin incloses. Aquest bloc mai no podrà tenir una nota inferior a 0
punts.
1.5. Les preguntes dels controls que impliquin una resposta desenvolupada com a text
redactat,  un  cop  descomptades  les  faltes  d’ortografia,  mai  no  podran  tenir  una
puntuació inferior a 0 punts.
1.6.  Només se sumaran punts  complementaris  a la  nota del  control,  que valdrà 9
punts, si aquest té, com a mínim, una puntuació de 3’5. En aquest cas, la nota màxima
de l’avaluació serà de 5.
1.7. Les lectures es qualificaran fins a 1 punt, com a màxim, la meitat del qual estarà
inclosa en l’examen trimestral.
1.8. Cada trimestre es realitzaran dos dictats, que es valoraran fins a un màxim de
0’25 punts cadascun, nota que es podrà afegir a la qualificació trimestral.
1.9. Les activitats d’expressió escrita no incloses en el control trimestral es qualificaran
amb 1 punt, com a màxim, en total, cada avaluació.
1.10. La part de la qualificació corresponent a l’expressió oral, reflectida dins la nota
global  de  la  matèria,  valorarà  el  rigor,  la  precisió  i  l’adequació  de   les  diverses
produccions orals que l’alumnat realitzi, no només en les activitats del Departament de
Llengües, sinó també en les de la resta de matèries. 

2. L’alumnat que desitgi pujar la seva nota podrà fer-ho globalment, a final de curs, en una
prova  escrita  especial  que  inclourà  tot  el  temari  de  la  matèria  treballat  durant  l’any
acadèmic.



2.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

2.1. LECTURAS
2.1.1. PRIMER Y TERCER TRIMESTRES.
Uno de los siguientes libros, a escoger por el alumnado:

Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll.
Como agua para chocolate de Laura Esquivel.
Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez.
El perfume de Patrick Süskind.
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
Lazarillo de Tormes, anónimo.
Martes con mi viejo profesor de Mitch Albom.
Nada de Carmen Laforet.

2.1.2. SEGUNDO TRIMESTRE.
Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé.

2.2.- AGENDA 
1B –30 de octubre / 1A y 1C – 29 de octubre
.  control de lectura correspondiente al primer  trimestre.
1B  - 12 de febrero / 1A y 1C – 11 de febrero 
.  control de lectura correspondiente al segundo  trimestre.
1B – 16 de abril / 1A y 1C – 22 de abril 
.  control de lectura correspondiente al tercer  trimestre.

3.- LLENGUA CATALANA I LITERATURA

3.1. LECTURES
3.1.1. PRIMER TRIMESTRE – Lectura a escollir obligatòriament entre:

Aloma de Mercè Rodoreda.
El jardí dels hostes de Pilar Duocastella.
L’alquimista de Paulo Coelho.
L’illa de l’holandès de Ferran Torrent.
L’ombra de la Stuka de Pau Joan Hernández.
Obaga d’Albert Vilaró.
Un submarí a les estovalles de Joan Barril.
Quadern d'Aram de M. Àngels Anglada

3.1.2. SEGON TRIMESTRE – Episodis amorosos de Tirant lo Blanc de Joanot Martorell.   

3.1.3. TERCER TRIMESTRE – Antologia de poesia catalana*.
*Aquesta lectura es treballarà al llarg de tot el curs. 

3.2. AGENDA 
13 de novembre - control de la lectura corresponent al primer trimestre.
29 de gener - control de la lectura corresponent al segon trimestre.
14 de maig -  lliurament del dossier d'activitats sobre la lectura trimestral.

RECORDEU que, a banda de a la intranet de l’escola, trobareu els materials de les assignatures del
nostre departament a www.f-eines.alaxarxa.cat.


