
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pompeu Fabra

INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE CASTELLÀ 2019-2020

Nom el professor/a:  E. Tello

Curs i grup: 2n ESO

1. CONTINGUTS

Els continguts del curs són amplis i consten dels blocs de gramàtica (sintaxi i morfologia); 
comunicació (relacions entre diferents parlants); ortografia (l'ús normatiu de les lletres); i literatura 
(on es farà servir el comentari i qüestionari sobre exemples pràctics i la redacció de textos de
tipus creatiu). A banda, sérà molt important el treball sobre les  lectures obligatòries del curs
(BOY 21, El Prínicipe de la Niebla y Guerra)

Llibre de text: 2r ESO VIGÍA, editorial TEIDE
Lectures obligatòries: una al trimestre.

Unitats

Num. Títol de la unitat didàctica
Hores

programades

1 Cazatesoros y mujeres intrépidas 11

2 Camino al sujeto 11

3 El canto de los pájaros y el lenguaje animal 11

4 El lenguaje instructivo 11

5 Mi primer amo y la Ilustración 11

6 Las cartas y el lenguaje de la ausencia 11

7 El sentido oculto de las palabras 11

8 La metamorfosis y la Amazonia 11

9 El placer de pintar 11

6 hores a compte d’incidències o festes del calendari 99 +6 = 105

2. OBJECTIUS GENERALS

Durant aquest curs els/les alumnes han de ser capaços de llegir i escriure amb un grau de
maduresa i correcció superiors als d'inici de curs, tot i distingint significats, gèneres literaris i
categories gramaticals. També haurien de motivar el seu gust per la lectura, o, si més no, fer
les lectures obligatòries 
que es proposen. 
Haurien  de  millorar  la  competència  comunicativa  per  comunicar-se  amb  els  altres,  per
expressar  les  opinions  i  concepcions  personals  i  per  aprendre,  així  com  comprendre
discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat acadèmica, social i cultural tot
valorant la lectura com a font de plaer i d’enriquiment personal.
Els  alumnes  també  haurien  d'aplicar  de  manera  reflexiva  els  coneixements  sobre  el
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funcionament de la llengua i les normes d’ús lingüístic (morfologia, sintaxi i semàntica) per
comprendre  i  produir  missatges  orals  i  escrits  amb  adequació,  coherència,  cohesió  i
correcció. 

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ
1. Descripció de les fases d’avaluació al llarg del curs i dins de cada unitat didàctica.

L’avaluació inicial que es basa en:

a) Una redacció de la qual se n´avalua el contingut, l’adequació del lèxic, la correcció morfològica,
sintàctica i ortogràfica.
b) Valoració dels exercicis proposats a classe durant els primers dies.
c) Observació de l’actitud de l’alumne a l’aula: seguiment de les explicacions fetes pel professor,
intervencions orals, ús de la llibreta de classe

L'avaluació formativa i continua en la que es tenen en compte totes les actuacions a classe, els
deures fets i autocorregits, el quadern i especialment totes les proves escrites i activitats avaluades.
La nota final reflecteix tot el trimestre (o tot el curs quan arriba el juny). 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  la  lectura  trimestral  obligatòria  (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,  participació  oral,  deures i  llibreta.  (Dimensió
expressió oral i actitudinal).

La qualificació final  trimestral  és el  resultat  de sumar les anteriors  notes i  dividir-les pel  nombre
d’elles. L’arrodoniment a l’alça s’aplica als alumnes quan la valoració de la “nota de rendiment” (NR)
que fa el professor és positiva. Per aprovar el trimestre, però, cal haver fet la lectura obligatòria i
haver lliurat totes les redaccions. L’avaluació continuada no es podrà aplicar als alumnes que tenen
moltes absències a classe i als exàmens, en aquets cas, el curs caldrà aprovar-lo amb la superació
d’un examen final al mes de juny. 

La qualificació final  de  juny es  calcula  amb el  mateix  procés:  suma de les notes  d’avaluació
dividides pel nombre d’elles i amb el corresponen arrodoniment, si escau.

En cas d’absència, no es repeteixen exàmens. La mitjana es farà amb les qualificacions obtingudes, 
tret que la situació afavorís sospitosament l’alumne/a o que el professor considerés que necessita 
d’un examen més per avaluar-lo.

2. Instruments 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.

3. Criteris de qualificació en 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
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DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL I 
ACTITUDINAL I PLURILINGUE

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

4. CRITERIS  DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I SETEMBRE

Es farà un examen escrit al segon trimestre i al tercer per tal de recuperar anteriors avaluacions.
Finalment, en cas de suspendre la matèria s'encarregarà un treball obligatori i un examen per tal de
poder aprovar al setembre.

*MATERIAL: Fulls i estris d'escriptura.
Els llibres de lectura esmentats al punt 1.

___________________________________________________________________

(A entregar al professorat)

En/Na ______________________________________________________________ com  a 

mare/pare/tutor legal de________________________________________  he rebut la informació de 

la matèria de _________________________________ que cursarà la meva filla/el meu fill del curs i 

grup ________i accepto la normativa.

Badalona, a ________ de _______________ de 201__

SIGNATURA MARE/PARE/TUTORIA LEGAL SIGNATURA PROFESSORA                
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