INFORME MATÈRIA LLENGUA I
LITERATURA CASTELLANES CURS 2n ESO
Departament de llengua castellana i literatura
Professora: Maria José Nicolau i Maria Martínez
Grup: 2n

Alumne:

A continuació, s’assenyalen amb una X els aspectes de l’avaluació que l’alumne-a
no ha assolit :
L’alumne no ha assolit els continguts mínims de l’àrea pel nivell de 2n ESO.
L’alumne no ha assolit els procediments bàsics com: l’elaboració i presentació
adequada d’un 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.

Per tal de recuperar l’assignatura en l’avaluació extraordinària de setembre l’alumne
ha de:
-

Realitzar l’examen de tot el que s’ha vist durant el curs.
Lliurar els resums del temari vist durant el curs.
Resoldre i lliurar els exercicis següents del llibre de text (s’ha de copiar
l’enunciat):
















Pàg. 7: 10, 11, 13.
Copia y analiza la rima y la métrica de los poemas de las páginas 14, 32, 33 y 52.
Pàg. 18: 45, 46, 47.
Pàg. 21: 59, 60, 61, 62.
Pàg. 27: 12, 13, 14.
Pàg. 41: 62, 63, 64.
Pàg. 55: 30, 31, 32, 33, 34, 35.
Pàg. 97: 11.
Pàg. 103: 19, 20.
Pàg. 105: 22, 23, 24, 26.
Pàg. 151: 43, 44, 45, 46.
Pàg. 170: 29, 30, 31, 32, 33.
Pàg. 173: 44, 45, 46.
Pàg. 197: 24, 25, 26.
Pàg. 203: 48, 49, 50, 51.

-

Lliurar l’anàlisi morfosintàctica de les següents oracions:








Mi vida es muy aburrida sin ti.
Su jefe lleva la corbata azul.
La pelota cayó al sótano por una ventana rota.
Tus profesores están muy satisfechos de tu comportamiento en clase.
Dales un vaso de agua.
Le gustan mucho las cerezas.
















Habló a los asistentes con gran seguridad.
Este año no ha sido muy bueno para el campo
Según el tiempo, lloverá a mares la próxima semana.
Selecciona bien tus compañeros de viaje.
Confesó su crimen durante el primer interrogatorio.
Rechazó el premio a causa de sus creencias políticas.
¿Cuándo saldrán de viaje tus padres?
En la primera prueba fue eliminado por un compañero de clase.
A los últimos les dejaron las peores camisetas.
Derritió el corazón del público con su mirada.
Todas sus respuestas fueron rechazadas por el fiscal durante el juicio.
El monstruo echaba fuego por las fauces de sus siete cabezas.
Me gustan más los macarrones a la boloñesa.
Su preparador físico es una persona muy enrollada.

-

Realitzar l’examen de les lectures suspeses ( sols les indicades amb una
X):
Primer trimeste: La cala del muerto. Lauren St John. Ed. Bambú. ISBN 978- 84-8343169-6.




Segon trimestre: Fernando el temerario. José Luis Velasco. Ed. Bambú. ISBN 978-848343-188-7.



Tercer trimestre: Alas de fuego. Laura Gallego. Ed. Minotauro. ISBN 978-84-4500288-9.

- Sistema d’avaluació:
-

Lliurar les tasques, feines, treballs, etc, que s’hagin proposat des del
Departament de llengua castellana, completes i acabades.

-

Si no s’entrega la feina o no es ha lliurada de forma completa, l’alumne
serà avaluat negativament; és a dir, no aprova l’assignatura ja que això
es considera un requisit imprescindible per aprovar al setembre.

-

A la prova de setembre, aquesta tasca comptarà un 10 % (sempre que
s’hagi lliurat a la professora i estigui completa) i els conceptes i llibres
de lectura, el 90 % de la qualificació. És necessari obtenir un 5 com a
mínim a l’examen (conceptes) i un 5 a l’examen de lectura (sols els
alumnes amb alguna lectura suspesa) per aprovar l’assignatura en
setembre.

 DATA I HORA D’ENTREGA DE LA TASCA I REALITZACIÓ DE L’EXAMEN:
 Dilluns, 3 de setembre de 8’00 a les 09’30 hores.
Esporles, juny de 2018
Departament de llengua i literatura castellana

