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Informacions generals

Els departaments de castellà i català ens hem posat d'acord per programar els
continguts mínims de les nostres àrees per tal que no tinguis la sensació de repetició
innecessària (te sona allò de que a una hora t'expliquen “l'adjectiu” i a l'altra “el
adjetivo”?). Pensam que així podràs aprendre bé les dues llengües en contacte.
1. MATERIAL
•

LLibre en paper i digital. Editorial Teide

•

Quadern de classe: Ha d’estar net i ordenat. L’anirem revisant de tant en tant al
llarg del curs.

•

A casa: Diccionari de Llengua catalana i castellana o accés a diccionaris virtuals
( DIEC, Didac, RAE...)

•

Llibres de lectura.

•

Agenda.

2. LLIBRES DE LECTURA :
Primer Trimestre: Once relatos mitológicos y uno de propina de Toni Llacay I Montserrat
Viladevall. Ed. Planetalector.
Segon Trimestre: El diario violeta de Carlota de Gemma Lienas. Ed Destino.
Tercer Trimestre: lectura d'una obra literària a triar d'una llista de propostes que farem a
classe I que consensuarem amb vosaltres.
3. INDICACIONS PER AL QUADERN DE CLASSE I TREBALLS:
Per tenir les dues àrees ordenades i a punt, convé seguir aquests consells:
•

Elaborau una portada per a cada unitat didàctica I/o tasca, seguint les indicacions de
la vostra professora.

•

Numerau les pàgines a la part inferior del full.

•

Escriviu la data a la part superior dreta del full.

•

Escriviu la pàgina de la tasca a fer, escriviu el número de l’activitat i copiau-ne
l’enunciat. Entre activitat i activitat, deixau un espai en blanc.

•

No vulgueu aprofitar tot el full: pensau a deixar els marges pertinents (superior,
inferior i laterals). Ha d’estar net I ordenat.

•

Després d’un punt i a part, començau el següent paràgraf deixant un espai més
ampli.
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•

Sempre heu de fer la lletra ben clara. Si no s’entén, la professora no podrà corregir
la feina.

•

No tudeu el paper: no deixeu sistemàticament mig full en blanc. Escriviu per davant i
per darrere.

Continguts (UD)
Els continguts que es treballaran seran els que apareixen al currículum i a la
programació.
Criteris de qualificació (notes, percentatges, treballs obligatoris...)
SER I SABER ESTAR (ACTITUD I PARTICIPACIÓ): 10%
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Participa activament i de manera respectuosa dins l'aula
Aixeca la mà per intervenir a classe i respecta el torn de paraula
Escola els companys i companyes
Ajuda sempre que puguis els companys i la teva professora
Mantén l'espai comú net i ordenat
Duu el material necessari
Sigues puntual a l'hora d'entrar a l'aula
Respecta els terminis de lliurament de les tasques
Demana permís a la professora sempre que ho necessitis

SABER FER (TASQUES I PROCEDIMENTS): 40%
–
–
–

Activitats de comprensió i expressió escrites (20%)
Activitats de comprensió i expressió orals (10%)
Activitats relacionades amb les lectures (10%)

SABER (CONTINGUTS CONCEPTUALS): 40%
–
–
–
–
–

Ortografia
Gramàtica (morfologia i sintaxi)
Lèxic i semàntica
Tipologies textuals
Literatura

PROJECTES: 10%

MD020202-0

2/3

CURS 2017 / 2018

PRESENTACIÓ MATÈRIA

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
2n ESO

PROFESSOR/A

Margalida Simonet

HORARI

VOLS FER BÉ UNA EXPRESSIÓ ESCRITA? RECORDA TENIR EN COMPTE AQUESTS
CRITERIS A L'HORA DE FER-LA
- Presentació (2 punts): el text és net, els marges adequats i la lletra clara.
- Adequació (2 punts): registre adequat al tema, vocabulari divers i ajustat a cada tipus de text
- Coherència (2 punts): el text té sentit, les idees són clares I rellevants I s'exposen de manera
ordenada (organitzada en paràgrafs...)
- Cohesió (2 punts): respecta la concordança gramatical, utilitza bé els connectors, pronoms I
signes de puntuació.
- Correcció ortogràfica (2 punts): es descomptarà per faltes d'ortografia atenent als tipus de
tasques que treballaràs.
PER PREPARAR UNA EXPRESSIÓ ORAL HAS DE TENIR EN COMPTE (consulta la
rúbrica):
–
–
–
–

L'expressió no verbal (mira als ulls dels companys I mantén una postura corporal
adequada)
La distribució del temps
El to de veu
L'ús correcte de la llengua

Lectures extraordinàries (voluntàries) i activitats opcionals per pujar nota
Podràs llegir de manera voluntària els llibres que desitgis sempre que ho parlis abans amb la
teva professora amb qui acordaràs com s'avaluarà i quin percentatge tendrà a la teva nota final.
També pots confeccionar un DIARI personal que podràs lliurar cada trimestre.
OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL (JUNY)
L'avaluació és continuada, per tant la qualificació final és la del 3r trimestre.

Criteris de recuperació (durant el curs i setembre)

1- AVALUACIÓ DE PENDENTS
Els alumnes que tenen pendent la matèria de primer curs podran aprovar-la:
a) Des de la pròpia matèria del curs en què es troben, aprovant la segona avaluació.
b) O bé mitjançant els exàmens extraordinaris que es convoquin. L'examen comptarà un 80% I
l'actitud, la feina diària i el quadern de classe del curs actual, un 20%.

2- AVALUACIÓ DE SETEMBRE
L'alumnat pot recuperar la matèria suspesa realitzant l'examen de setembre. Els criteris de
qualificació seran els següents: 70% nota de l'examen I 30% tasca d'estiu.
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