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LLENG. CATALANA 1r ESO (grup reduït)  
INCLUSIÓ EDUCATIVA 

Dirigida  a l’alumnat amb necessitats educatives que no ha assolit les competències bàsiques 
de 6è i que necessita del suport del grup reduït per a millorar l’aprenentatge. 

Competències treballades durant el curs 
Comprensió lectora: Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana (C1). 
Utilitzar l'estructura i format dels gèneres textuals treballats a classe per comprendre el text, 
així com les estructures morfosintàctiques les habituals i el component semàntic de les 
paraules (C3). 

Expressió escrita: Planificar el text escrit d'acord amb la situació comunicativa i el seu 
destinatari. (C5) Revisar el text per millorar-lo prestant atenció a la presentació formal i la 
situació comunicativa (C7) 

Comunicació Oral: Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa 
(C9) 

Literària: Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions (C12) 

Plurilingüe i intercultural: Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural, especialment de 
les llengües de classe. (C14). 

Àmbit personal i social: Autoconeixement: (Competència 1): Prendre consciència d'un mateix i 
implicar-se en el procés de creixement personal. Contingut clau: actitud de superació personal. 

Aprendre a aprendre: (Competència 2): Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi aprenentatge. Contingut clau: Hàbits d'aprenentatge, curiositat, 
atenció, motivació, constància, reconeixement i correcció d'errors. 

Criteris i instruments d’avaluació trimestral 
Criteris d'avaluació: 

La nota final del trimestre tindrà en compte els següents percentatges: Comprensió lectora 
25%, expressió escrita 25%, comunicació oral 25%, dimensió literària (5%), dimensió 
plurilingüe (5%), competències àmbit personal i social (15%) 

Instruments d'avaluació: 

Cada trimestre es realitzaran un mínim de 2 proves competencials en totes elles es posaran en 
pràctica les competències C3, C5 i C7. 

Es realitzarà com a mínim una activitat oral en cada trimestre C9 i una de creació literària C12. 

Llibreta d'aula: Tots els exercicis es realitzaran i corregiran a la llibreta, la llibreta s'ha de lliurar 
l'última setmana del trimestre. Setmanalment es realitzarà el diari d'aprenentatge. Es valorarà 
l'organització i presentació de cadascuna de les activitats, així com el progrés realitzat al llarg 
del trimestre. 
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Actitud: S'avaluarà en base a dues competències de l'àmbit personal i social (veure 
competències treballades durant el curs) a través de: Diari d'aprenentatge, escales 
d'observació. 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
La recuperació de les avaluacions és acumulativa, si un alumne aprova una avaluació, l’anterior 
queda aprovada. 

Criteris d’avaluació  final 
La nota final del curs es calcularà tenint en compte els resultats dels tres trimestres, tot donant 
més pes al tercer ja  que es tracta d’ una materia de de continuïtat. 

Donats els objectius principals de la matèria del grup reduït, al final de curs es tindran en 
compte dos tipus d’avaluació: 

Segons els objectius del Pla Individualitzat de l’alumne. 

Avaluació acreditativa, segons el nivell d’assoliment de les  competèncias mínimes per 
acreditar el 1r curs de ESO de llengua catalana. 

Criteris d’avaluació final 
 

 

Observacions (si cal) 
 

 

 

 


