LLENGUA I LITERATURA CATALANES (4t ESO)
•

Professorat: Catalina Mateu / Catalina Pont

Hores lectives totals previstes per curs: 125

Nuclis temàtics de continguts.

1r, 2n i 3trimestres

Lectura, sociolingüística i literatura, morfosintaxi, ortografia, lèxic,
tipologia i propietats textuals i llengua oral.

Criteris d’avaluació i qualificació.
Per al curs actual els criteris que s’aplicaran són:
70% conceptes

20% procediments

10% actitud

Per a cada avaluació es farà la suma de cada un dels apartats anteriors tenint en compte
que no es farà la mitjana si l’alumne:
-Ha tret una nota inferior a 3 als exàmens de conceptes.
-No ha llegit la lectura prevista per a cada avaluació.
-No ha lliurat el 70% de les feines encomanades.
Si s'escau, la qualificació dels treballs de creativitat literària constarà de dues notes, una que farà
referència a la correcció textual (ortografia, gramàtica, coherència, cohesió...) i l’altra a la
valoració de l’esforç d’utilitzar recursos imaginatius.

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents.
D’acord amb l’avaluació contínua, per recuperar una avaluació cal haver aprovat l’avaluació
següent. El professorat podrà posar als exàmens preguntes específiques dels continguts de les
avaluacions suspeses. Les lectures obligatòries realitzades a cada trimestre s’hauran de
recuperar a la data acordada pel centre al mes de juny.

La convocatòria extraordinària de setembre consistirà, bàsicament, en una prova escrita (i
oral si s’escau) en la qual entraran els continguts donats al llarg de tot el curs; caldrà treure una
nota mínima d’examen de 4.
L’alumnat que no tingui aprovats els exàmens o treballs sobre els llibres de lectura obligatoris,
faran una prova específica o un treball.

Criteris de recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors.
L’alumne de 4t d’ ESO amb l’assignatura pendent de 3r, pot recuperar la matèria si aprova la
1a o la 2a avaluació de 4t. L’encarregat del seguiment serà el professor/a de l’àrea. Cas de no
haver assolit l’aprovat d’aquesta manera, es podrà optar a realitzar un examen de la matèria dins
les dates establertes pel Centre i pel Departament (9-13 abril 2018).
El Cap de departament és el responsable de l’alumnat amb assignatures pendents
Criteris de lliurament de treballs i/o tasques.
Entrega de treballs de lectura i trimestrals: S’ha d’entregar obligatòriament a la data acordada.
Entrega del quadern de classe: S’ha d’entregar obligatòriament a la data acordada.
Material específic de l’assignatura.
Llibre de text: LLIL. Llengua i literatura.- Vicens Vives. ISBN: 9788468236292
Lectures obligatòries:
1r trimestre: AGUILAR, Laia: Wolfgang (Extraordinari).- Columna Edicions.-

ISBN. 978-84-664-2265-9
Les lectures del 2n i 3r trimestre es comunicaran al començament del trimestre.
Altres materials : (Full entregat a començament de curs)
Diccionari de la llengua catalana.
Quadern de classe.
Cartipàs amb anelles per arxivar-hi el material del curs.
Activitats complementàries previstes.
En general, les activitats complementàries de les assignatures pròpies del Departament de
Llengua i Literatura Catalanes depenen de l’oferta que es va generant al llarg del curs
(programacions teatrals, exposicions itinerants, etc.); per això és difícil fer una programació
anual d’activitats complementàries.

