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Continguts per avaluació:

1a Avaluació 

1r control

- Lectura i comprensió lectora, comprensió i expressió escrita a través

d’un tipus de text treballat a l’aula.
- Literatura: El Romanticisme i la Renaixença (Frankenstein  i  Àngel

Guimerà)
- Ortografia: repàs de certs aspectes ortogràfics (accentuació, dièresi,

apostrofació i contracció).
- Morfosintaxi:  repàs de les funcions sintàctiques i substitució prono-

minal.

2n control

- Lectura i comprensió lectora, comprensió i expressió escrita a través

d’un tipus de text treballat a l’aula.
- Literatura: El Realisme i el Naturalisme. 

- Ortografia: repàs de certs aspectes ortogràfics (essa sorda i sonora i

altres aspectes del consonantisme).
- Morfosintaxi: repàs de l’oració composta (coordinació, juxtaposició i 

l’oració subordinada substantiva).



2a Avaluació 

1r control

- Comentaris de text que inclouen un text per corregir  (no tan sols in-

clourà errades ortogràfiques, sinó que també n’hi haurà de gramati-
cals i lèxiques. També n’hi pot haver de coherència, cohesió i ade-
quació del text).

- Literatura: Modernisme. 

- Ortografia: a més d’anar repassant tots els punts ortogràfics ante-

riors, s’inclourà el canvi i la caiguda de la preposició. 
- Morfosintaxi: Els pronoms febles. Combinacions pronominals.

2n control
- Comentaris de text que inclouen un text per corregir  (no només in-

clourà errades ortogràfiques, sinó que també n’hi haurà de gramati-
cals i lèxiques. També n’hi pot haver de coherència, cohesió i ade-
quació del text). 

- Literatura: El Noucentisme i l’Escola Mallorquina.

- Ortografia: repàs d’allò que s’ha explicat anteriorment i l’ús dels pro-

noms relatius. 
- Morfosintaxi: l’oració subordinada adjectiva.

3a Avaluació 
1r control

- Comentaris de text que inclouen un text per corregir  (no només in-

clourà errades ortogràfiques, sinó que també n’hi haurà de gramati-
cals i lèxiques. També n’hi pot haver de coherència, cohesió i ade-
quació del text).

- Literatura: Els moviments d’Avantguarda. 

- Morfosintaxi: L’oració subordinada adverbial.

2n control
- Comentaris de text que inclouen un text per corregir  (no només in-

clourà errades ortogràfiques, sinó que també n’hi haurà de gramati-
cals i lèxiques. També n’hi pot haver de coherència, cohesió i ade-
quació del text).

- Literatura: La literatura de postguerra.

- Ortografia: Repàs de tot el que hem fet durant el curs.



- Morfosintaxi: substitucions pronominals.

Llibres de lectura obligatòria

- Tothom hauria de ser feminista. Chimamanda Ngozi Adichie. Ed 62.
- Criatures de T de Teatre. Edicions 62. La butxaca

Què s’avaluarà:

 Coneixements dels continguts de l'assignatura. 

 Procediments específics dels continguts.

 Expressió escrita i/o treballs acadèmics.

 Participació en català dins classe.

 Comentaris de text.

 Llibres de lectura. A la primera avaluació, el llibre de Per 13 raons
s’avaluarà de forma escrita a cada un dels parcials. A la segona,
es farà una lectura i reflexió a classe del llibre Tothom hauria de
ser feminista i els alumnes n’hauran de fer un treball per escrit. A
la darrera avaluació del curs, el llibre  Criatures de T de Teatre
s’avaluarà mitjançant la representació oral d’algunes escenes.

 Elaboració de vídeos lligats a punts concrets del temari.

Com s’avaluarà:

   - A cada avaluació hi haurà tres notes principals que faran mitjana arit-
mètica (un 33% per a cadascuna) per a l'obtenció de la nota final d'avalua-
ció.

Dues d'aquestes notes s'obtindran a partir de dos exàmens o controls
escrits que avaluaran els coneixements i els procediments corresponents
a les dues parts en què dividim l'avaluació. També s'hi avaluarà el llibre
de lectura corresponent a l'avaluació.

La tercera nota serà la mitjana de dues notes:

a) Una nota d'expressió oral, obtinguda a partir d'un examen o d'una expo-
sició oral (com a mínim), en la qual també s'inclourà la valoració de la par-
ticipació en català dins classe, per adreçar-se tant al professorat com als



companys.  Aquell alumne que durant l'avaluació rebi tres avisos pel
fet  de  no  utilitzar  el  català  dins  classe  tendrà  un  0  com  a  nota
d'aquesta part.

b) Una altra nota mitjana de diferents proves realitzades durant l'avalua-
ció: proves escrites de matèria específica (com puguin ser dictats i correc-
cions, controls de verbs, controls de sintaxi...), controls del llibre de lectu-
ra, expressions escrites, comentaris de textos i treballs.

L'actitud es tendrà en compte per arrodonir la nota d'avaluació.

  - Avaluació final ordinària (juny).

Per aprovar l'assignatura al juny s'hauran de complir un dels dos casos
següents:

 Obtenir una nota de 5 o més com a mitjana de curs i una de 4 o
més com a mitjana de la tercera avaluació.

 Obtenir una nota de 4 o més com a mitjana de curs i una de 5 o
més com a mitjana de la tercera avaluació.

A més a més, hi haurà un examen final amb el qual els alumnes suspe-
sos podran recuperar el curs, el qual també servirà als alumnes aprovats
per pujar nota. 

   - Per aprovar l'assignatura al setembre s'haurà d'aprovar l'examen ex-
traordinari de setembre. Aquest inclourà la matèria del curs (un 80% de
l'examen) i un dels tres llibres de lectura obligatoris (un 20% de l'examen).
A més a més, hi haurà un Dossier d'estiu, la realització del qual pot supo-
sar la pujada de fins a 1 punt en la nota de l'examen.

   - Per recuperar l’assignatura suspesa del curs anterior s'haurà d'apro-
var almenys una avaluació del present curs (o bé el curs).


