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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 TRIMESTRE.
Uno de los siguientes libros, a escoger por el alumnado:

El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez.
El guardián entre el centeno de J.D. Salinger.
El misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza.
La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.
La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela.
La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro.
Siddharta de Herman Hesse.

2.1.2. SEGUNDO TRIMESTRE. 
Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal de Cristina Fernández Cubas.

2.1.3. TERCER TRIMESTRE. 
Antología de la poesía española.

2.2.- AGENDA 
6 de noviembre - control de lectura correspondiente al primer trimestre.
22 de enero - control de lectura correspondiente al segundo trimestre.
2A y 2C – 24 de abril / 2B – 22 de abril – entrega de los materiales de trabajo 
sobre la lectura. 

3.- LLENGUA CATALANA I LITERATURA

3.1. LECTURES
3.1.1. PRIMER TRIMESTRE – 
A triar entre les següents lectures: 

Contraban de Josep Pla.
La fam de Joan Oliver.
Laia de Salvador Espriu.
La meva Cristina i altres contes de Mercè Rodoreda.
La plaça del diamant de Mercè Rodoreda.
Te deix, amor, la mar com a penyora de Carme Riera.
Ulleres de sol de Maria Barbal.
Un negre amb un saxo de Ferran Torrent.

3.1.2. SEGON TRIMESTRE 
El cafè de la Granota de Jesús Moncada.
3.1.3. TERCER TRIMESTRE 
El cafè de la Marina de Josep M. Sagarra.

3.2. AGENDA 
2A – 22 d'octubre / 2B i 2C – 23 d'octubre - control de la lectura corresponent al 
primer trimestre.
2A – 4 de febrer / 2B i 2C – 5 de febrer - control de la lectura corresponent al 
segon trimestre.
2A – 8 d'abril / 2B i 2C – 9 d'abril - control de la lectura corresponent al tercer 
trimestre.

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.


