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1. Introducció
Temporització continguts nuclears
1a avaluació

2a avaluació

La portada de diari. La notícia. Els
gèneres
El breu. La crònica
reportatge
L'adequació. La coherència

CURS

d'opinió.

3r ESO

3a avaluació
El L'entrevista. La publicitat. La
informació a la xarxa

El punt i a part. El paràgraf.
La cohesió. La coma. El punt i
Punt i coma, dos punts i punts
seguit
suspensius. Parèntesis i guió

Les categories gramaticals. El
El verb. L'atribut. CD. CI. CC
subjecte. El CN

C. de règim verbal. C.
predicatiu. Pronoms Febles.
L'oració composta.

A/E, O/U, La síl·laba, el diftong L'accentuació i la dièresi. Les G/J, TG/TJ, IX/X, TX/IG, B/V,
i el hiat
oclusives. Les esses.
H, M/N, L·L, R/RR
Els camps semàntics i la
Les varietats geogràfiques. La
Els diccionaris. La sinonímia. hiponímia. Les locucions, les
sociolingüístiques.
Les
La lexicalització
frases fetes i els refranys. Les
llengües d'Europa
varietats geogràfiques
La prosa moral. L'Humanisme.
Els trobadors. Ramon Llull. Les
El Renaixement. El Barroc. El
La poesia del s.XV. La novel·la
quatre grans cròniques
s. XVIII
cavalleresca

2. Avaluació i qualificació
1.
L’avaluació serà contínua, basada en els continguts programats, i fomentada
en els progressos individuals. Es valoraran totes les manifestacions de treball
personal: oral i escrites, individuals i col·lectives, fetes a classe o a fora; la puntualitat
en la realització de les tasques; la bona disposició i l’actitud, i els recursos emprats en
l’elaboració de les tasques personals, controls i exàmens.
2.

La qualificació de cada trimestre s’establirà segons els percentatges següents:
a)
70%: exàmens teòrics, lectures obligatòries i proves orals.
b)
20%: tasques, quadern, treballs...
c)
10%: actitud, comportament, participació...

3.
Les errades ortogràfiques penalitzaran un màxim de 2 punts, a raó de 0,1 per
falta comesa. Les greus es poden penalitzar fins a 0,5 per falta.
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4.
Hi haurà dues lectures obligatòries, als dos primers trimestres, les quals seran
avaluades segons una prova, ressenya, treball… A més també es podran realitzar
lectures voluntàries. Aquestes lectures comptaran 0,25 cadascuna, nota que se
sumarà a la nota final de cada avaluació, amb un màxim d'un punt (4 lectures per
trimestre). Els alumnes hauran de triar les lectures d'un llistat que se'ls facilitarà a
principi de curs. Una vegada llegida la lectura els alumnes hauran de presentar una
fitxa de lectura i, si el professor ho creu convenient, es podrà fer una prova oral i/o
escrita per comprovar que l'alumne ha llegit la lectura.
5.
No hi haurà proves de recuperació sobre els continguts al llarg del curs. Només
n’hi haurà en casos d’excepcionalitat i a criteri del professor.
6.
La qualificació final del curs es traurà del conjunt de trimestres. Ara bé, serà
condició indispensable aprovar el darrer trimestre, ja que és avaluació contínua.
7.
Per poder fer una mitjana dels exàmens, a fi de treure’n la nota del trimestre,
s’ha d’haver aconseguit , com a mínim, un 3 de cadascun dels exàmens. Així mateix,
també s’ha de treure, com a mínim, un 3 de la resta d’apartats qualificables.
8.

La nota de recuperació de l'assignatura pendent serà com a molt un 5.

9.
Per recuperar l’assignatura pendent de cursos anteriors, hi haurà les següents
maneres:
-

Aprovar les dues primeres avaluacions del curs vigent.
Aprovar la prova de pendents que es farà el mes d’abril.
Aprovar el curs vigent.
Queden exclosos d'aquesta mesura els alumnes que participen de programes
especials com: ALTER, formació professional bàsica i d'altres.

10.
És indispensable, per superar l’assignatura, la utilització, en tot moment, ja
sigui oralment i escrit, de la llengua catalana. Si no és així, es considerarà que no es
supera l’assignatura.
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3. Recursos i material necessari
1.
Quadern d’anelles o d’espiral, ja sigui, de retxes o quadriculat. Per a la
presentació del quadern de l'assignatura has de posar especial cura. Els criteris
mínims acordats pel centre, i que es valoraran, són:
El full de presentació de l'assignatura ha d'aferrar-se a la primera pàgina.
Has de posar data cada dia.
Ha de tenir una estructura correcta, amb títols i subtítols.
Ha d'estar net i amb marges.
2.

Llibre de text: Llengua i literatura. 3r ESO. Ed. Vicens Vives
S’ha d’intentar no embrutar-lo ( subratllar-hi amb bolígraf, retoladors de
colors...) perquè així l’any que ve es pugui reciclar i utilitzar novament el llibre.

3.

Lectures obligatòries:
1r trimestre: Nocturn a quatre mans. Ed. Alfaguara
2n trimestre: Raquel. Ed. 62

4. Activitats complementàries
Activitats extraescolars encara per determinar.

