
1 
 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA, 

CATALANA I LITERATURA 

4t ESO-TIDC              CURS 2021-2022 

ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I QUALIFICACIÓ DEL CURS 

 

➢ QUÈ APRENDREM? 

Les competències lingüístiques en la dimensió de la comprensió lectora, l’expressió escrita, la 

comunicació oral, la dimensió literària i també l’actitudinal i plurilingüe.  

La competència comunicativa i lingüística és l’habilitat per expressar i interpretar conceptes, 

pensaments, sentiments, fets i opinions de forma oral i escrita (escoltar, parlar, llegir i escriure) i per 

interactuar d’una manera adequada i creativa en tots els possibles contextos socials i culturals, com 

l’educació i la formació, la vida privada i professional i l’oci. 

 

➢ COM HO APRENDREM? 

● Fent activitats de comprensió i expressió a partir de de textos orals i escrits, així com de 

coneixement i anàlisi de la llengua (ortografia, fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic). 

● Fent activitats de lectura, anàlisi i creació de textos literaris, en especial dels llibres de lectura. 

● Amb diferents materials i recursos: llibre de text, llibres de lectura, recursos ... 

● Fent petits projectes que, a partir de la base lingüística, suposaran el treball d’altres àmbits com 

el digital, l’audiovisual, la recerca i tractament de la informació, etc. Per a la realització de les 

tasques ens basarem en la metodologia del treball cooperatiu.   

● Avaluant-nos contínuament mitjançant proves, treballs, qüestionaris, activitats a partir de 

rúbriques d’avaluació amb l’objectiu de mostrar el progrés d’aprenentatge. 

● Amb la participació i implicació de tothom, proposant noves activitats, escoltant-nos i 

respectant-nos professora i alumnat. 

 

➢ MATERIAL NECESSARI 

● Atòmium 4t ESO. Text-laGalera.Cal portar-lo sempre a classe. No s’hi pot escriure. 

● Carpeta o llibreta. Té l’objectiu de recollir les activitats encomanades, les fotocòpies, dossiers i 

el material que s’ha d’utilitzar. Cal que tots els fulls estiguin numerats i a la part superior dreta hi ha 

de constar el nom de l’alumne i l’àrea. Finalment cal desar-los en fundes de plàstic i organitzar-los 

per unitats.  

● Lectures. Són obligatòries. Es treballaran a classe i/o a casa, en funció del llibre.  Establirem un 

dia a la setmana per al seu treball.  

1r trimestre El mètode Gronhölm, Jordi Galceran 

2n trimestre A determinar pel Departament 

3r trimestre A determinar pel Departament 

Tot el material s’ha de dur sempre a classe. 

➢ CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
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Avaluació trimestral. La nota numèrica de la qualificació trimestral serà el resultat d’aplicar 

aquests criteris: 

a. Proves escrites: com a mínim, es faran dos conjunts de proves escrites per trimestre, que 

tenen un valor del 30%. La major part dels continguts es troben al llibre de text. Les proves 

avaluaran sempre la competència lectora, continguts de coneixement de la llengua i l’expressió 

escrita. En la correcció dels exàmens es descomptaran 0,1 punts per falta fins a un màxim 

d’1’5 punts. 

b. Projectes trimestrals i/o bé altres activitats d’expressió: 

1. Expressió i comprensió escrita: Tenen un valor del 15%. 

2. Expressió i comprensió oral: Tenen un valor del 15%. 

c. Treball o prova sobre el llibre de lectura obligatòria. Té un valor del 20%. 

d. Puntualitat en el lliurament de tasques i Entorn Personal d’Aprenentatge (EPA).   Tenen un 

valor del 20%.  

 

En el cas dels dictats preparats cada falta ortogràfica descomptarà 0’5 en tots els cursos. No es 

descomptarà per faltes repetides. 

ADAPTACIONS CURRICULARS. Es realitzaran les adaptacions curriculars i d’avaluació a 

l’alumnat amb un PI (Pla individualitzat) per atendre les seves necessitats educatives.  

RECUPERACIÓ 

Recuperació: Un cop lliurat el butlletí de notes trimestral, l’alumnat que hagi suspès tindrà dret a 

recuperar la matèria durant el trimestre següent. Si no s’aprova, caldrà anar a la convocatòria 

extraordinària de juny, seguint el calendari establert pel professorat.  

Avaluació final del mes de juny. La qualificació final del curs obeirà a la mitjana aritmètica de 

les tres avaluacions, sempre que s’hagin aprovat totes.  

Avaluació extraordinària  

En la convocatòria extraordinària (de juny) la qualificació màxima serà d’un AS. En el cas que li 

quedi algun trimestre per recuperar, quedarà llavors tota l’assignatura pendent pel curs següent. Si 

en aquesta darrera convocatòria l’alumne/-a no es presenta a l’examen, la qualificació serà NA. 

Pel que fa a l’alumnat que passi de curs però tingui l’assignatura suspesa, en aprovar el curs 

següent, els quedarà la matèria aprovada.  

 

ALTRES 

Les notes que constaran al butlletí trimestral són: NA (No Assolit), AS (Assoliment Satisfactori), 

AN (Assoliment Notable), AE (Assoliment Excel·lent)  

 

 


