ASSIGNATURA: Llengua catalana i literatura

Curs: 1r ESO

Alumne/a: .................................................................................... Grup: ………….
Aspectes de l’avaluació que l’alumne/a no ha assolit:
L’alumne no ha assolit els conceptes de l’àrea del nivell de 1r d’ESO
L’alumne no ha assolit els procediments bàsics com: elaboració i presentació adequada del
quadern d’aula, la realització de tasques encomanades, etc
L’alumne no ha demostrat uns hàbits i/o una actitud positiva en relació a l’assignatura
DATA DE L’EXAMEN: 3 de setembre de 2018.

HORA: 12:30-14 h.

L’alumnat que ha suspès l’assignatura Llengua catalana i literatura ha de fer l’examen de setembre
que constarà de dues parts:
A.- Preguntes del temari (És a dir, del llibre de text).
LLIBRE DE TEXT: LLiL (1 i 2) . Llengua i literatura 1r ESO.- Vicens Vives. A l’examen hi entren tots els
temes del llibre, que són els treballats al llarg del curs. S’ha de preparar l’examen a partir del quadern de
classe.
Tot el temari
Només els apartats d’ortografia
Per preparar aquest examen podeu:
-Repassar la teoria i fer els exercicis del llibre.
-Fer dictats de textos del mateix llibre.
-Escriure redaccions sobre les temàtiques que trobeu més adients. (Es poden entregar el dia de
l’examen de setembre)
B.- Preguntes sobre els llibres de lectura. Cada alumne només s’ha d’examinar del llibre o dels
llibres que ha suspès al llarg del curs. Estan marcats amb una creu per saber exactament de quin o de quins
llibres s’ha d’examinar cada alumne.
1r trim.
2n trim
3r trim

ARGUIMBAU & ARGUIMBAU: Estimat Leo.- Barcelona.- Barcanova.- ISBN: 978-84-4894136-9
Gemma LIENAS: Ets galàctica, Carlota.- Ed. Estrella polar.- ISBN: 9788492671083.
Oscar WILDE: El fantasma dels Canterville i altres relats.- Barcanova.- Antaviana Clàssics.ISBN: 978-84-489-2479-9

També, el dia de l’examen de setembre, heu d’entregar amb caràcter obligatori:
1. El quadern complet d’exercicis i d’activitats fetes al llarg del curs.
2. El material de suport següent:
GONZÁLEZ I PLANAS, Francesc: Quadern d’estiu. Llengua catalana. 1r ESO.Barcanova.- ISBN: 978-84-489-4201-4
El Quadern d’estiu duu solucionari per tal que el pugueu corregir a mesura que feu les activitats. Entregau-lo
corregit amb bolígraf vermell.
Amb caràcter optatiu, és convenient per mantenir i/o augmentar la competència i la comprensió
lectores llegir amb regularitat; per això us proposam alguns títols per aquest estiu:
● KARROUCH. Laila: de Nador a Vic.-Estrella Polar.- Columna Jove; 196.
● Xulio Ricardo TRIGO: El misteri del barri gòtic.- Barcelona.- Ed. Barcanova.- Antaviana Jove; 4.
Sistema d’avaluació:

TASCA 20%

Esporles, 20 juny 2018

Departament de Llengua Catalana i Literatura

EXAMEN: 80 %.

