Departament d’Orientació
Àmbit Socio-lingüístic 1r curs de PMAR
Curs 2016-17
1a avaluació
LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

• El text narratiu.

• Ortografia: acentuación básica.

• L'oració simple. Tipus d'oracions.

• Léxico: palabras primitivas y
derivadas.

• Les modalitats oracionals.
• Ortografia: fonètica vocàlica,
vocal neutra, separació de
síl·labes (diftongs, hiats i dígrafs),
accentuació i dièresi.

• Ortografía: los signos de
puntuación.

CIÈNCIES SOCIALS

•
•
•
•

L'Islam i Al-Andalus.
L’Europa feudal.
La Ciutat Medieval.
La formació i l’expansió dels
regnes peninsulars.

• Léxico: palabras compuestas y
gentilicios.

• El text descriptiu.
• Determinants.
• Ortografia oclusives: p/b, t/d, c/g
• Consonants b/v

2a avaluació
LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

• El text expositiu.

• Léxico: las siglas y los acrónimo.

• Els pronoms personals forts.

• Ortografía: la tilde diacrítica.

• Els pronoms personals febles.

• Léxico: los sinónimos y
antónimos.

• Els pronoms demostratius,
possessius, numerals,
quantitatius i interrogatius.
• Distinció entre determinants i
pronoms.
• Verbs regulars.
• Ortografia: consonsants G/J,
X/IX, TX/IG.
• El text argumentatiu.
• Verbs irregulars.
• Sintaxi
• Ortografia: essa sorda i essa
sonora.

• Ortografía: B/V
• Léxico: hiperonimia e hiponimia.
• Ortografía: G/J

CIÈNCIES SOCIALS

• Els grans regnes peninsulars.
• Renaixement i reforma.
• La monarquia autoritària: els Reis
Catòlics.

3a avaluació
LLENGUA CATALANA

• El text instructiu.
• Sintaxi: oració simple I.
• Ortografia: l'apòstrof, la
contracció i les preposicions.
• Sintaxi: oració simple II.
• Literatura.

LLENGUA CASTELLANA

• Léxi co: l a denotaci ón y l a
connotación.
• Ortografía: LL/Y
• Léxico: el campo semántico y las
palabras tabú.

CIÈNCIES SOCIALS

• Els grans descobriments
geogràfics.
• L’imperi dels àustries.
• El segle del Barroc.
• Els habitants del planeta.

• Ortografía: H.
• Léxico: los préstamos y los
neologismos.
Ortografía RR/R

Què s’avaluarà:
Activitats realitzades a classe, activitats realitzades a casa, proves
escrites, quadern, treballs, sortides, actitud a classe i dins el grup
cooperatiu, comportament a sortides, aula d'informàtica i teatret.
Com s’avaluarà:
a ) Activitats realitzades a classe i a casa: puntuació de 0 a 10,
tenint en compte si no s'entrega la feina, si s'entrega de manera justa,
poc elaborada i desordenada o si s'entrega de manera elaborada,
estructurada i neta.
b) Petites proves escrites: amb puntuació de 0 a 10.
c ) Actitud i comportament a classe, sala d'informàtica, teatret i
sortides: puntuació de 0 a 10, tenint en compte si l'alumne no presenta
una actitud oberta, no duu el material preparat, no facilita un bon
ambient de treball, fa malbé els recursos, no manté l'ordre o no es
comunica amb respecte al professorat i/o companys.
La nota final de cada avaluació serà la mitjana aritmètica dels tres
apartats anteriors. Per tal de tenir una avaluació positiva l'alumnat
haurà de superar positivament els tres punts anteriors.
La nota final de juny serà la mitjana aritmètica de la 1a, 2a i 3a
avaluació.
Convocatòria de setembre: l'alumnat haurà de superar positivament

els treballs encomanats i, si cal, realitzar els exàmens pertinents.
Recuperació de pendents de 1r ESO: s'haurà d'aprovar el curs al juny
o al setembre.
Altres consideracions:
Si un alumne té 40 faltes d'assistència, justificades o no, podrà no ser
avaluat.
Si un alumne falta a una prova escrita de manera injustificada o es
presenta sense el material mínim tendrà una puntuació 0.
La falta de material o la no presentació de la feina comanada pot
suposar l'expulsió a la biblioteca.
No s'acceptarà cap treball fora de termini i es puntuarà amb 0 i, només
a criteri del professorat, un treball no entregat de forma no justificada
podrà suposar l'avaluació suspesa amb un 1.

