
 

CURS: 4t d'ESO  P ASSIGNATURA:  LLENGUA CATALANA  I LITERATURA    Curs  2020/21

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 
1a AVALUACIÓ
Temes: 1, 2, 7, 8. 
2a AVALUACIÓ
Temes: 3, 4, 9, 10. 
3a AVALUACIÓ
Temes: 5, 6, 11, 12.
El grup ja ha començat les classes des de principi de curs amb semipresencialitat (dia sí, dia no al centre
o Escenari  B).  En cas d’Escenari  C es  mantindrien els continguts nuclears  dels temes que restassin
pendents a partir del moment d’implantar-se el nou escenari de no assistència a classe.

METODOLOGIA
Explicació general i individualitzada del professorat, participació activa i treball de l’alumnat.
Revisió i correcció de la feina i els deures de forma sistemàtica.
Lectura individualitzada i en veu alta, resums, esquemes, apunts d’aula, exposicions i presentacions del
alumnes.
Realització de treballs de recerca, comentari de notícies... 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES
- Capta les idees  principals,  la intenció dels  textos orals  i escrits de diferents tipus i el nivell de 
formalitat i  expressa el seu contingut oral i  per escrit elaborant un esquema o un resum i aportant una
opinió personal.
- Compon  textos orals i escrits amb adequació,  coherència, cohesió i correcció.
- Reconeix i produeix textos breus narratius,  descriptius i dialogats, expositius i  argumentatius, tenint 
en compte les seves característiques essencials.
- Coneix i valora els mitjans de comunicació: característiques i  gèneres  principals.
- Llegeix comprensiva y expressivament textos adequats al nivell de 4t d’ESO.
- Coneix i identifica  la morfologia del nom, verb, adjectiu determinants, pronoms, adverbis, preposició, 
conjunció i interjecció.
- Coneix l’estructura i la classificació de l’oració simple: ser capaç d’analitzar l’estructura i els 
complements.
- Reconeix, valora i identifica el context, gèneres, característiques, autors i obres principals del 
Romanticisme a l’actualitat.
- Maneig correctament del diccionari i de les TIC com a fonts d’informació.
- Tenir una actitud activa de participació activa a  classe, interès cap a la matèria respectant les normes.

MATERIALS
Llengua Catalana. LLENGUA CATALANA 4. 978-84-489-3975-5. BARCANOVA.
Andreu Martín. LA NIT QUE WENDY VA APRENDRE A VOLAR. 978-84-9824-173-0 2009-10. BROMERA. 
Silvestre Vilaplana. EL TRIANGLE ROSA. 978-84-9026-728-0.
Premsa digital i impresa,  recursos digitals...
L'alumnat que formi part del  Fons De Llibres  no podrà escriure en el llibre de text.

PROCEDIMENTS PER A L’AVALUACIÓ
- Exàmens: generalment farem dues proves escrites de cada tema.
-  Premsa:  l’alumnat  consultarà  i  treballarà  diverses  notícies  relacionades  amb  els  diversos  temes
d’estudi. 
-  Deures  relacionats  amb  el  tema   que  es  treballa  a  classe,  aquests  seran  habitualment  diaris  i
proposats a partir dels llibres de text o de les notícies d'actualitat que s'esdevinguin.
- Treballs individuals/en grup: es proposaran petits treballs, lectures...  d’ampliació o reforç de temes



tractats a les assignatures. Alguns treballs es presentaran escrits a mà i altres a ordinador. 
- Lectura de llibres: de cada un d'ells  es presentarà un treball o un examen.
- Quadern de l’alumnat: es revisa setmanalment i es concreten les millores que s'han d'introduir.
- Actitud:  cal una actitud positiva envers les tres àrees d'estudi, respecte a les persones i els materials i
s'han de complir les normes de convivència  del centre.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
La qualificació numèrica serà sobre un màxim de 10 punts i per obtenir una avaluació positiva s’haurà
d’aconseguir un mínim d’un 5.
Les proves escrites i orals (exàmens) suposen un màxim d'un 60 % de la nota de cada avaluació i l'altre
40%   prové de:  les activitats  fetes a l'aula i  a  casa,  el quadern,  els treballs  de recerca,  les feines
extraordinàries, les lectures obligatòries... 
L'abandonament de l’àrea significarà que l'alumne/a la suspèn.
Es podrà restar fins a  1  punt per la manca de cura en la presentació.
El professorat restarà fins a 3 punts de la nota de l’avaluació, si l’alumne mostra manca de respecte
envers alguna de l’assignatura, les persones, els materials i el compliment de les normes del centre...
Es podrà sumar fins a 2 punts per l'esforç continuat i perseverant en l’àrea al llarg dels tres trimestres,
més enllà de les tasques estrictament obligatòries.
Si es detecta que un alumne copia en un examen, la nota serà  0. En cas que el professor tengui la
sospita  que  qualque alumne ha copiat a una prova; aquest, d'acord amb el departament, articularà
altres proves per a confirmar o no la sospita.
Si es detecta que un/a alumne/a  presenta un treball copiat, la nota serà 0.
Per obtenir una avaluació positiva, serà indispensable haver lliurat totes les tasques comanades dins el
termini  corresponent.  En  cas  de  suspendre  per  no  entregar  les  tasques,  la  nota  dels  exàmens  es
guardarà per a altres convocatòries.

RECUPERACIÓ
L’alumnat que entri en el curs de 4t d'ESO P amb assignatures pendents les recuperarà aprovant la
primera avaluació, si no s’aconsegueix un resultat positiu, es tornarà a avaluar-lo al segon trimestre; si
encara  així  no  s’arriba  a  l’aprovat,  es  podrà  realitzar  una  prova  extraordinària  o  bé  un  treball  de
recuperació.
L’alumnat  que  hagi  de  presentar-se  a  les  proves  extraordinàries  de  setembre  per  recuperar  les
assignatures  serà  avaluat  a  través  de  les  tasques  encomanades  per  realitzar  durant  les  vacances
d’estiu, o bé, si el professorat ho considera necessari, haurà de presentar-se també als exàmens, o una
prova global que inclogui les assignatures suspeses, tenint en compte el desenvolupament del procés
d’aprenentatge personalitzat de l’alumne/a al llarg del curs. 

ABSÈNCIES
En el  cas  que un alumne no es presenti  a  un examen en el  dia  assenyalat,  haurà de presentar  el
corresponent justificant  de l’absència i, s’entendrà que la prova es farà el primer dia de la incorporació
a les classes. El mateix supòsit s’aplicarà per a l’entrega de tasques. Si  el departament ho considera
necessari, es podrà articular una  altra manera de recuperar l’examen. 

SORTIDES
Els alumnes realitzaran les mateixes activitats que la resta d’alumnes dels grups ordinaris, per aquest
motiu  ens  remetem  a la  programació  de  les  àrees  de referència  de Llengua  Catalana  i  Literatura
d’aquesta manera es fomenten els vincles entre el grup de 4t d'ESO P i la resta d’alumnes de 4t d’ESO.

PROFESSORAT 
Antònia Ramis Montserrat
Tutoria amb pares: dimecres a les 10:10h.


