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MATÈRIA: La cuina de l'escriptura 1r ESO (optativa)
 
Nom de la professora: Melània Aliaga

1. CONTINGUTS

Aquesta  matèria  pretén  que  l'alumnat  millori  la  seva  capacitat  d'analitzar,
seleccionar,  ordenar i  classificar la informació i  exposar-la a través dels diferents
llenguatges específics.
El material necessari per cursar l'assignatura el farà arribar la professora sessió a
sessió.

2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR 

• Exercitar habilitats i aptituds bàsiques en qualsevol aprenentatge;
• Millorar l'aprenentatge, és a dir, aprendre millor;
• Crear textos ben coherents i cohesionats;
• Explicar hipòtesis, arguments i opinions amb un  vocabulari precís i correcte;
• Millorar l'expressió oral i escrita de l'alumne.

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Són instruments d’avaluació totes les proves, activitats, treballs i exàmens que hagin
estat avaluats; a més, per l’arrodoniment de la nota es tindrà en compte l’actitud, el
treball fet i la participació oral.
L’avaluació inicial es basa en un text escrit (redacció), i l’observació de l’actitud de
l’alumne  a  l’aula:  seguiment  de  les  explicacions  fetes  per  la  professora,
intervencions orals, ús de la llibreta de classe. 
L'avaluació  formativa  i  contínua  en  la  que  es  tenen  en  compte  totes  les
actuacions  a  classe,  produccions,  els  deures  fets  i  autocorregits.  La  nota  final
reflecteix tot el quadrimestre. Cada un dels següents instruments d'avaluació tenen
assignada una puntuació que va del 0-10:

a)  Les  proves  objectives  o  activitats  (individuals  o  de grup)  que  són  avaluades
(Dimensió expressió escrita i literària).
b) la prova de control sobre les lectures tractades (Dimensió comprensió lectora i
expressió escrita)
c) La nota d’expressió escrita basada en les redaccions fetes durant el trimestre.
(Dimensió expressió escrita)
d) La nota de rendiment (NR): assistència, actitud a l'aula, implicació, participació
oral. (Dimensió expressió oral i actitudinal).

La qualificació final quadrimestral és el resultat de sumar les anteriors notes i dividir-
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les pel seu nombre. L’arrodoniment a l’alça s’aplica als alumnes quan la valoració de
la “nota de rendiment” (NR) que fa la professora és positiva. 
Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d'assoliment
de les 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 (percentatges):
Els  criteris  de  qualificació  expressats  en  percentatges  i  relacionats  amb  les
dimensions de les matèries són:

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ 
LECTORA (inclou coneixement de la
llengua)                   

30% Proves, activitats i exàmens que 
hagin estat avaluades

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
(inclou coneixement de la llengua)    

30% Proves, activitats i exàmens que 
hagin estat avaluades

DIMENSIÓ LITERÀRIA 30% Proves, activitats i exàmens que 
hagin estat avaluades

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL I 
ACTITUDINAL I PLURILINGUE

10% Actitud i participació en la matèria, 
també dels materials escrits.

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.

4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

En tractar-se d'una matèria quadrimestral, en cas que un alumne no assoleixi les
competències requerides, haurà de presentar-se a la recuperació extraordinària del
mes de juny. Per recuperar l'assignatura, l'alumne/a haurà de presentar un dossier
de recuperació amb les feines indicades per la docent. 
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