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1a avaluació
LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

Lectura i comprensió lectora

Comentario de texto:
resumen y vocabulario.

Els mitjans de comunicació.

tema,

Léxico: sinonimia, antonimia y
polisemia.

Iniciam el comentari de text
El text: definició
Fonètica i ortografia:
grafies, fonemes

CIÈNCIES SOCIALS

Morfología: artículo, sustantivo,
sons,

Fonètica i ortografia: repàs de la
vocal neutra. L’accentuació i la
dièresi.
El text: cohesió.

adjetivo,determinantes y
pronombres.
Literatura: la literatura
géneros literarios.

y

los

Introducció a la Cartografia. Els
mapes
El relleu. El marc físic de les
activitats humanes.
Els paisatges de la Terra.
La Població. Els fenòmens migratoris
actuals.
-

 Ortografía: acentuación básica y
acentuación
complejas.

de

palabras

 Literatura: los tópicos literarios,
las figuras estilísticas y la lírica
medieval.
Ortografía: diptongos e hiatos y
tilde diacrítica.
Literatura: las técnicas narrativas
y la narrativa medieval.
Ortografía: los signos de
puntuación.

2a avaluació
LLENGUA CATALANA

Lectura i comprensió lectora
Literatura: Orígens de la literatura
catalana, poesia trobadoresca i
Ramon Llull.
L'article d'opinió
Lèxic: derivació i composició.
Canvis de significat. Sinonimia i
antonimia.

LLENGUA CASTELLANA

Comentario de texto:
resumen, vocabulario

CIÈNCIES SOCIALS

tema,

Sintaxis: los sintagmas; CN, C.
Adj., C. Adv.
Literatura: las estrofas
contexto
histórico
Renacimiento.
Ortografía: B/V

y

el
del

Geografia Econòmica. Organització
econòmica de les societats.
El
Sector
primari: Agricultura,
ramaderia i pesca.
El Sector secundari: La indústria i els
espais industrials.
El Sector terciari: Els serveis
:
Turisme, comerç i transport.

Creació de textos.

Sintaxis: sujeto y predicado.

Fonètica i ortografia: les oclusives

Literatura: la lírica renacentista.
Ortografía: G/J

Literatura:
cròniques

Les

quatre

grans

Morfosintaxi:
Repàs de l'oració simple.

Sintaxis: CD, CI, CC, Atributo y C.
Agente.
Literatura: la narrativa
renacentista.
Ortografía: LL/Y.

Pronominalització.

3a avaluació
LLENGUA CATALANA

Lectura i comprensió lectora.
Literatura: s. XIV-XV.
L'Humanisme i Ausiàs March.
Ortografia: g/j, tg/tj, x/ix, tx/ig.
Comentari de text a partir de
lectures preparades
Literatura: Prosa del s. XV. Llibres
de cavalleria i novel·la
cavalleresca. Tirant lo Blanc.
Morfosintaxi:

LLENGUA CASTELLANA

Comentario de texto: tema,
resumen, vocabulario, estructura
Ortografía: LL/Y
Sintaxis: C. Predicativo y C.
Régimen.
Literatura: Contexto histórico del
Barroco y la poesía barroca.

CIÈNCIES SOCIALS

L’organització de l’espai.
Organització política de les societats.
L’Estat Espanyol i les Illes Balears.
Organització Territorial.
La Unió Europea.

Ortografía: H.
Sintaxis: clases de oraciones.

Anàlisi de l'oració composta

Literatura: la narrativa barroca y
Cervantes.

Pronominalització.

Ortografía: X.

Ortografia: essa sorda i sonora.

 Literatura:

la expresión teatral
cómica y el teatro del Siglo de
Oro.

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 30% de la
nota, 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 50% de la nota
c) Actitud i comportament a classe, sala d'informàtica, teatret i
sortides: puntuació de 20% de la nota, 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.
Exàmens 70%
Feines 30%
Recuperació de pendents de 1r ESO i 2n 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.

