
 
Institut Collbató 

 

FULL D’INICI DE CURS 
 

LLENGUA CATALANA 3r CURS ESO 
 

CURS: 2020/2021 
 

Denominació de la 
matèria 

Llengua catalana 3r ESO 

Durada i distribució 
setmanal: 

3 hores setmanals 
Grups 3.1, 3.2 i 3.3: Rosa M. Solà 
Grup 3.4: Marta De Santos 

Presentació: 

 
El domini de les habilitats  pròpies de la llengua és l'objectiu fonamental 
d'aquesta àrea: llegir, escriure, entendre i expressar-se de manera 
adequada i correctament. 
Aconseguir que els nostres alumnes llegeixin amb un nivell alt de 
comprensió és fonamental per ser competents lingüísticament. Per això 
les lectures són obligatòries i compartim el projecte lector amb l'hora de 
biblioteca. 
 
Prioritzem enguany  el treball dirigit de l'expressió escrita amb l'objectiu 
de millorar les produccions dels nostres alumnes, tant pel que fa a la 
correcció com a l'originalitat i nivell lèxic.  
 
A 3r, a més dels continguts de morfologia, ortografia i sintaxi dictats pel 
departament, es comença a treballar la literatura catalana i universal a 
través dels gèneres.  
 

Avaluació: 

 
Per a l’avaluació de l’alumnat, es tindrà en compte els següents 
barems: 
 

- Els exàmens compten un 60% de la nota global. En els exàmens es 
valoren els continguts treballats i les habilitats lingüístiques: 
l'expressió escrita i comprensió lectora. S'inclou el control de la 
lectura obligatòria. Grups 3.3 i 3.4: 50% 
- Les activitats avaluables fetes a classe suposen un 30% de la nota 
d'avaluació.  
- L'actitud es valora en un 10%. Fer els deures, participar, ser 
puntual, ser respectuós, tenir interès són ítems que es tenen en 
compte en aquest apartat. Grups 3.3 i 3.4: 20% 

 
A més a més, cal tenir en compte que: 

A] Si no es demostra que el llibre s’ha acabat, la nota 
és un 0. 
 
B] Els deures obligatoris d’estiu suposaran un 10% de la 
nota del 1r trimestre. 

 
C] Als treballs lliurats i als exàmens, es descomptarà 0’1 



 
         Institut Collbató 
 

2 
 

punts per falta d’ortografia que sigui diferent. Es podrà 
descomptar per aquest motiu fins a un màxim de 2 
punts. 
 
D] Les lectures extraordinàries que es fan a la biblioteca i 
que són controlades pel professorat podran augmentar 
0,25-0’5 punts, segons el tipus de lectura, fins un màxim 
d’1 punt. És condició indispensable, a segon cicle de 
l’ESO, haver aprovat l’avaluació perquè aquest barem es 
tingui en compte.  
 
En els cursos de 1r i 2n d’ESO, aquesta nota pot ajudar a 
aprovar. En els cursos de 3r i 4t, aquesta nota només dona 
opció a millorar la qualificació. Es farà constar en un 
comentari al butlletí.  
 
 

Nota final i recuperació de l’àrea:  
 

La qualificació final de l’àrea s’obtindrà de la nota mitjana dels tres 
trimestres, sempre i quan s’assoleixin com a mínim dos trimestres. Si 
el trimestre no asssolit és el tercer, per poder fer la mitjana la nota ha 
de ser de 4 o més.  

 
La recuperació dels trimestres suspesos es farà al juny, en les dates 
que es determinin. La recuperació serà per trimestres, tenint en 
compte que hi ha continguts que es van repetint.  

Pendents d’altres cursos: Si l’alumne no assoleix l’àrea al juny 
s’haurà de presentar a la convocatòria extraordinària de febrer en les 
dates i horaris que es determinin. Serà imprescindible que faci un 
dossier per repassar els continguts que comptarà un 20% de la nota i 
l’examen un 80%.  
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Dossier 

 
Sempre que es demani: 
 
Indicacions per l’elaboració del dossier: 
 
1. El dossier ha d‘incloure tot el material treballat, demanat o repartit a 
l’aula. Haurà d’estar paginat, enquadernat i ben ordenat.  
2. S'han de deixar marges suficients a les quatre vores del full, cal 
posar títols dels diferents apartats i ha d'estar net i polit. 
3. A la portada hi  ha de constar el nom de l’assignatura, el títol de la 
unitat, el nom i cognoms de l’alumne, el grup classe i la data.  
4. És imprescindible que hi hagi índex. 
5. Del dossier es valorarà la presentació: l'índex, l’organització, la 
cal·ligrafia, la pulcritud; i el contingut: l’ortografia, la correcció 
d'activitats, la completesa, l'expressió i el vocabulari. 
 
Per cada dia de retard en el lliurament del dossier, es descomptarà 1 
punt de la nota. 
 

Material de referència 
 

 
Llengua catalana 3 Ed. La Galera 
 
Llibres de lectura grups 3.1 i 3.2: 
 
AGUILAR, Laia. Juno. Fanbooks. Ed. 62 ISBN 9788417515126 
 
BURGAS, Àngel. Noel et busca. La Galera. ISBN: 9788424644598 
 
 
Llibres de lectura grups 3.3 i 3.4: 
 
 
AGUILAR, Laia. Juno. Fanbooks. Ed. 62 ISBN 9788417515126 
 
PEDROLO, Manuel de. El mecanoscrit del segon origen. Ed. 
ADAPTA ISBN 9788494402029 
 
 

 
 


