
CRITERIS EXTRAORDINARIS D'AVALUACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ESO

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

OBJECTIUS

– L'alumnat ha de ser capaç de captar el sen�t global de textos de diferent �pologia: La

iden�ficació  de  la  informació  rellevant.  L’extracció  d’informacions  concretes.  La

realització  d’inferències.  La  determinació  de l'ac�tud del  parlant.  També hauria  de

conèixer determinats aspectes de la seva forma com, per exemple, la seva estructura i

els elements lingüís�cs i lèxics que caracteritzen el �pus i l’àmbit del text

– L'alumnat  ha  de  ser  capaç  d’aplicar  les  estratègies  necessàries  per  produir  textos

adequats, coherents i cohesionats, a par�r de: la planificació, la redacció, integrant la

reflexió ortogràfica i grama�cal en la pràc�ca i l’ús de l’escriptura.

– L'alumnat ha de ser capaç d’escriure textos en relació amb l'àmbit  d'ús de la  vida

quo�diana, de les relacions socials, de la vida acadèmica, dels mitjans de comunicació,

de l’àmbit  laboral  i  de  relacions amb organismes,  i  en relació  amb la  finalitat  que

persegueixen (narra�us,  descrip�us,  conversacionals  formals,  predic�us,  persuasius,

instruc�us, exposi�us, argumenta�us i administra�us), seguint models.

– Llegir,  comprendre  i  comentar  textos  representa�us  dels  segles  XVIII,  XIX  i  XX,

reconeixent la intenció de l’autor, el tema, els trets propis del gènere al qual pertany i

relacionant el seu con�ngut amb el context sociocultural i literari de l'època, o d'altres

èpoques, i expressar la relació existent amb judicis personals raonats.

CONTINGUTS

- Comprensió lectora

- Coneixement de la llengua

- L’accentuació

- L’apòstrof i les contraccions

- Els pronoms febles

- Els pronoms rela�us

- Les consonants s/ss/c/ç/z

- Les consonants g/j, tg/tj

- Sinonímia i barbarismes

- Expressió escrita

- Literatura: el modernisme

CRITERIS D’AVALUACIÓ

L’alumnat  ha  d’estudiar  els  con�nguts  anteriors  de  llengua  i  de  literatura.  La  literatura

s’avaluarà amb la presentació d’un dossier annex, que �ndrà un valor del 40% de la nota i d’un

examen sobre ús de la llengua, amb un valor del 60%.

El guió per tal de realitzar el dossier el trobaran tant a consergeria com a la pàgina web.


