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FULL D'INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA 

 
MATÈRIA: 
  
Nom del professor/a:  Manel Zabala 

Curs i grup:  1r ESO  Flexiu 3 
1. CONTINGUTS 

Durant aquest curs l'alumne/a treballarà els continguts de l'assignatura que consten a la 
programació i que estan relacionats amb les  diferents dimensió de la llengua i la literatura: 
comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral, literària i la plurilingüe. A més a més, 
l'alumne/a haurà de realitzar quatre lectures obligatòries per aprovar l'assignatura: 
 

1- Coraline (Còmic)– Neil Gaiman 
2- L'illa del tresor – Robert Louis Stevenson   

3- Un dossier de contes que preparà el professor i que es comprarà a consergeria. 
4- L'obra de teatre La comèdia de l'olla – Plaute 

5- Lectura a determinar (d'un escriptor que vindrà presencialment a classe) 
El llibre que farem servir a l'aula serà 1 ESO. Llengua i literatura catalana. Ed. Teide 
  

2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR 
Els alumnes de 1r d’ESO han d’assolir a final de curs les competències següents, això sí, 
graduada  al seu nivell: 
a- La competència d’obtenir informació, interpretar i valorar textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació o acadèmics per comprendre’ls. 
b- La competència d’escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suport amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. Aquesta competència es complementa 
amb la capacitat de planificar i revisar el text. 
c- La competència de produir textos orals de tipologia  diversa i en diferents formats i suport 
amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 
d- L’actitud d’adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i el 
coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el 
pensament i comunicar-se amb els altres. 

3. EXPRESSIÓ DE L'AVALUACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ 
Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d'assoliment de les 
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competències, en el butlletí de notes, s'utilitzaran qualificacions qualitatives, que són: no 
assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent 
(AE). 
 
Criteris de qualificació: 
 
La qualificació trimestral de l'assignatura es calcularà a partir de les notes que els alumnes 
obtinguin en cadascuna de les 5 dimensions atenent al següent percentatge: 
 
 - Dimensió de la comprensió lectora -  30% 
 - Dimensió de l’expressió escrita - 30% 
 - Dimensió literària – 20% 
 - Dimensió de la comunicació oral -10% 
 - Dimensió actitudinal i plurilingüe – 10% 
 
A banda de considerar aquestes dimensions pròpies de la matèria, també es tindran en compte 
les habilitats de l'alumnat en relació a la Competència Digital i a la Competència Personal i 
Social. Pel seu caràcter transversal, l'avaluació d'aquestes dues competències es fa 
simultàniament i implícita en les quatre competències específiques de la matèria.  
 
En aquells trimestres en què no es treballi alguna d’aquestes dimensions, els percentatge es 
repartirà entre la resta. 
 
* Independentment de les qualificacions estrictament acadèmiques, el professorat podrà no 
aprovar l’avaluació global de l’alumnat que es trobi en alguna d’aquestes situacions: 
 ·Haver manifestat una reiterada mala conducta a la  classe ( per  exemple: 3 
 expulsions o més durant el període avaluatiu) 
 ·Haver comés una falta greu o molt greu a la seva classe. 
 ·No portar el material corresponent (llibre, llibreta d’exercicis, ...) de manera 
 reiterada. 

Les lectures proposades són obligatòries, no es podrà superar l'assignatura si no se superen al 
llarg del curs les proves escrites o els treballs que s'hi proposin. 

Aquests percentatges poden variar al llarg del curs atenent a les característiques del grup. Els 
canvis, si s'escauen, seran comunicats amb prou antelació. 
 
Després de l’examen corresponent a cada unitat i, tenint en compte els criteris per a la 
qualificació de l’alumnat, se seguirà el mètode d’avaluació continua o formativa. 
Excepcionalment, el professor/a pot demanar una prova específica per recuperar qualsevol 
contingut que hagi quedat pendent al llarg del curs. 
L’avaluació global es durà a terme tenint en compte els següents percentatges: 
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 1ª Avaluació: 20%         2º Avaluació: 30%          3ª Avaluació: 50% 
 

4. CRITERIS  DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, I JUNY  
Recuperació de cada avaluació i final: 
 
L'avaluació de l'assignatura és continuada i per tant els continguts són retreballats en les 
avaluacions següents. Tot això determina que  al tercer trimestre es valorarà la superació o no 
de les avaluacions suspeses anteriors. 
A més de les recuperacions globals de cada avaluació, per a la tercera avaluació, així com per 
algun aspecte que es consideri important de les anteriors (vocabulari, gramàtica, llibre, 
redacció...) es podrà demanar una prova de recuperació dels continguts puntuals corresponents. 
 
Recuperació del curs globalment (av. final extraordinària): 
L’alumne que no hagi assolit la matèria a començaments juny haurà de fer un examen cap a la 
tercera setmana de juny. La nota màxima serà un assoliment suficient. Prèviament hauran de 
presentar un dossier d'exercicis  que tindrà un valor de fins el 20% de la convocatòria, que se 
sumarà al 80% del valor de l'examen de recuperació. 
En cas de no haver superat els llibres de lectura durant el curs, hauran de fer un treball que 
lliuraran el dia de l'examen de recuperació. 
  
Si no lliuren el dossier o el treball de lectura no podran fer l'examen de recuperació i 
automàticament l'alumne estarà suspès. 
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(A lliurar al professorat) 
 

En/Na___________________________________________________ com  a mare/pare/tutor 

legal de____________________________________  he rebut la informació de la matèria 

_____________________________que cursarà la meva filla/el meu fill del curs i grup 

________i accepto la normativa. 

 

 

Badalona, a ________ de _______________ de 2019 

 

 

SIGNATURA MARE/PARE/TUTORIA LEGAL  SIGNATURA PROFESSOR            

 


