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1. LLIBRE DE TEXT
C.MARTÍ, I. MARTÍ, F. SERRA, E. SERVAT, F.FERRAN. TGV Llengua catalana 3. Ed. Teide.
MATERIAL
Llibre de lectura obligatòria
Recomanació
DE PEDROLO, Manuel. Joc Brut. Ed. 62 “Educaula, 21”
Diccionari manual de la Llengua Catalana per a ESO, Ed.
62 i Ed. Enciclopèdia Catalana. O bé Diccionari de la
llengua catalana, Ed. Institut d’Estudis Catalans
XURIGUERA, Joan Baptista. Els verbs conjugats. Ed.
Claret
2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
CONTINGUTS
El conte, el relat i la notícia.
Vocalisme àton i tónic, accentuació, dièresi, apòstrof, guionet i contracció.
Consonants.
Vocabulari: La ciutat, mals i malalties i fruites.
L’entrevista, la cançó i la narració.
Signes de puntuació, categories i sintagmes: l’oració. SN. Noms i adjectius.
Vocabulari: eines i oficis, tecnologia, informació i comunicació, transport
terrestre.
El reportatge, la poesia i l’article d’opinió.
SN: determinants i pronoms, Els verbs: conjugació regular i irregulars. Tipus de
verbs.
Vocabulari: el centre escolar, relació de parentesc i animals de companyia.

TEMPORITZACIÓ
1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

3. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències relacionades amb les
dimensions pròpies de la matèria: comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral i actitudinal. Si cal, es
podrà anar recuperant durant el curs, aprovant la següent avaluació o fent alguna prova específica (p.ex. lectures
obligatòries) i si no hi ha altre remei, al setembre.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
dimensions comprensió lectora, expressió
70%
escrita, comunicació oral
dimensió actitudinal
30%
La comprensió lectora, l’expressió escrita i la comunicació oral es valoraran a través d’exposicions, exercicis
proposats, proves específiques, dictats i redactats. Amb tot, llegir la lectura serà condició imprescindible per aprovar.
L’actitud es valorarà a través de la puntualitat, l’accés al material, la presentació, l’atenció, la participació, el treball a
l’aula i l’encarregat per a casa, per tal de créixer en responsabilitat i autonomia, des del respecte al professorat i a la
resta d’alumnat.
Les faltes lingüístiques, de tot tipus, descomptaran, en qualsevol exercici, 0,05 fins a un màxim de 1,5 punts. Excepte
en els dictats preparats, on el descompte per falta serà de 0,25 punts.
Els criteris d’avaluació es troben en procés d’adaptació als criteris marcats per la nova ordre d’avaluació publicada
el 10 de juliol del 2018.

