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CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Participar activament i reflexivament en interaccions orals, escrites i
audiovisuals per a l’ aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i fora
de l’aula i amb l’ús dels recursos de les TIC.
• Comprendre textos (orals, escrits i audiovisuals) de la vida acadèmica i
altres situacions comunicatives, dels mitjans de comunicació i literaris
pròxims als interessos de l’alumnat (propòsit, idea general), amb especial
atenció als narratius, i descriptius.
• Comprendre i sintetitzar seqüències audiovisuals, procedents dels mitjans
de comunicació, relacionades amb les tipologies narrativa, descriptiva.
• Usar tècniques de síntesi, en suport paper o digital, per tal de comprendre
textos orals i escrits: subratllat, esquemes i resum.
• Produir textos (orals, escrits i en diferents suports) narratius, descriptius i
conversacionals, usant procediments de planificació, elements lingüístics
per a la cohesió interna de les idees, registre adequat i revisió.
• Aplicar diferents procediments i formats per enriquir els textos orals, escrits
o audiovisuals.
• Mostrar interès per la millora de l’expressió oral, escrita i audiovisual pròpia i
aliena i respectar les opinions d’altri.
• Exposar l’opinió sobre la lectura d’una obra completa adequada a l’edat;
reconèixer-ne el gènere i l’estructura global; valorar de manera general l’ús
del llenguatge; i relacionar el contingut amb la pròpia experiència.
• Escriure textos, en suport paper o digital, prenent com a model un text
literari treballat a l’aula o realitzar-ne alguna transformació senzilla.
• Reconèixer i valorar la diversitat lingüística, amb especial atenció a la
situació lingüística que es produeix al centre i en l’entorn proper de
l’alumnat.
• Participar activament i reflexivament en l’avaluació (autorregulació,
coavaluació) del propi aprenentatge i el dels altres amb una actitud activa i
de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i ús de les llengües.
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EINES D’AVALUACIÓ
La matèria “Llengua catalana i literatura de 1r. ESO” s’avaluarà de manera continuada
mitjançant controls escrits, valoració del dossier d’exercicis, exposicions orals i
activitats TIC. També es valorarà el treball personal i l’actitud a classe.
Un cop avaluades totes les competències, el càlcul de la nota global es realitzarà tot
considerant els percentatges següents:
- exàmens escrits: 33 %
- redaccions, exposicions orals, dossier de treball, activitats TIC... 33 %
- actitud envers la matèria: comportament, assistència, puntualitat, cura del material,
deures a casa, treball de classe...34 %
Per aprovar la matèria del curs caldrà, com a mínim, haver superat dues avaluacions,
una de les quals haurà de ser la tercera.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ
La matèria “Llengua catalana i literatura 1r. ESO” s’avalua de manera contínua, tot i
que poden realitzar-se recuperacions puntuals, en forma de controls escrits, per tal de
superar determinats continguts que no es repetiran en els trimestres següents, durant
el mateix curs.
Les avaluacions 1a i 2a. es recuperaran automàticament tot aprovant la 2a. o la 3a
avaluacions, respectivament.
Els alumnes que suspenguin la 3a. avaluació podran recuperar la matèria en les
convocatòries de “proves de millora” que estableixi el centre.
En cas de no haver-se superat la matèria a final de curs, els alumnes s’hauran de
presentar a la convocatòria extraordinària de setembre-2017.

LLIBRE DE TEXT
Llengua catalana i literatura 1r. ESO. Editorial Teide
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