
DEPARTAMENT DE CATALÀ

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE 2017

Per recuperar la matèria de català suspesa s’haurà de fer:

    Els exercicis proposats del llibre de text:    30 %

    L’examen de recuperació al setembre:      60 %

    Seguiment de l´alumne/a al llarg del curs: 10 %

    OPTATIU: lectura d’una novel·la de lliure elecció
          (nivell a partir de 13 anys)       + 0’3 punts

 El dossier de treball és obligatori i s’haurà de lliurar el dia de l’examen.

 Les pàgines han d'estar numerades

 Els exercicis han d'estar numerats, amb l'enunciat copiat i amb el número de l'exercici i
la pàgina.

 Ha de presentar-se correctament amb una portada completa i ben presentada, i grapat
o relligat de manera adient.

 El dossier ha de …

o fer-se sencer, ha d’estar complet,

o estar ben presentat: polit, amb bona lletra, escrit en bolígraf, etc.

o tenir les respostes redactades amb una frase completa,

 Per a la nota final no es farà mitjana amb el dossier si no s’arriba a un 4 a l’examen.

 A l’examen  entrarà la matèria treballada durant el curs i alguns exercicis del
dossier.
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Alumne/a ____________________________________                              curs:  ___

Per al dia de l’examen de setembre hauràs de portar fets els exercicis següents
dels dossiers en una llibreta. Porta-ho ben presentat segons les indicacions.

DOSSIER I

Pàg 1, ex 1, 4, 5

Pàg 3, ex 1, 3

Pàg 4, ex 1, 3

Pàg 5, ex 2

Pàg 6, ex 2

Pàg 7, 1, 2

Pàg 9, ex 4, 

Pàg 10, ex 1 

Pàg 11, ex 1, 4

Pàg 13, ex 3

Pàg 15, ex 1

Pàg 17, ex 1, 4

Pàg 19, ex 3

Pàg 23, ex 1

DOSSIER II

Pàg 1, ex 1, 2, 5

Pàg 3, ex 3

Pàg 4, ex 1

Pàg 12, 13,  TOT

Pàg 14, ex 1

Pàg 16, ex 5

Pàg 24, ex 1 



Pàg 25, ex 1, 3

Pàg 27, ex 3

Pàg 28, ex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
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