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LLENGUA CASTELLANA 2n ESO 
 

CURS: 2020/2021 
 

Denominació de la 
matèria 

Llengua castellana 2n ESO 

Durada i distribució 
setmanal: 

3 hores setmanals. Matèria comuna de l’àmbit lingüístic 
 

Professorat que 
imparteix la matèria: 

Djamila Mercadié i Olga Pérez 

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 correcta. 
 
Tenim com a objectiu prioritari que els nostres alumnes desenvolupin 
un bon hàbit lector i una bona competència lectora. Per això, les 
lectures són obligatòries i compartim el projecte lector amb l'hora de 
biblioteca, que els permet millorar la nota de llengua. 
 
Un altre objectiu prioritari és la millora de l'expressió escrita, de manera 
que es proposa activitats de creació de textos i es fomenta l’autonomia 
de l’alumnat en la revisió i correcció dels propis escrits amb activitats 
d’avaluació i coavaluació.  
 
L’hàbit de la lectura permet ampliar el vocabulari i millora l’expressió 
escrita alhora que afavoreix la comprensió dels altres i del món que els 
envolta. 
La pràctica de l’expressió escrita els obliga a posar en pràctica els 
continguts lingüístics treballats a classe i a valorar-ne la utilitat.  
 
 

Avaluació: 

Per a l’avaluació de l’alumnat, es tindrà en compte els següents 
criteris: 
 
Grups 2.1 i 2.2  
 

- 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. També es comptabilitza en 
aquest percentatge el control de lectura obligatòria. 
 
- 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 activament, 
ser puntual, estar preparat per començar la classe, tenir interès són 
ítems que es tenen en compte en aquest apartat.  

 
 
Grups 2.3 i 2.4 

   - Els exàmens compten un 50% de la nota global. En els exàmens es 
valoren els continguts treballats i les habilitats lingüístiques: l'expressió 
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escrita i comprensió lectora. També es comptabilitza en aquest 
percentatge el control de lectura obligatòria.  
 
  - Les activitats avaluables fetes a classe suposen un 30% de la nota 
d'avaluació.  
 

- L'actitud es valora en un 20%. Fer els deures, participar activament, 
ser puntual, estar preparat per començar la classe, tenir interès són 
ítems que es tenen en compte en aquest apartat.  

 
A més a més, cal tenir en compte que: 
 

A] L’avaluació de la lectura obligatòria pot ser un examen o 
un seguit d’activitats i compta dins del 60% o 50% 
(exàmens) de la nota final. 

 
B] Als treballs lliurats i als exàmens, es descomptarà 0’1 
punts per falta d’ortografia que sigui diferent. Es podrà 
descomptar per aquest motiu fins a un màxim d’1 punt. 
 
C] Les lectures extraordinàries que es fan a l’hora de 
biblioteca i que són controlades pel professorat podran 
augmentar 0,25-0’5 punts per lectura, fins a un màxim d’1 
punt. Aquesta nota pot ajudar a aprovar. Es farà constar 
en un comentari al butlletí.  
 
 

Càlcul de la 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 assolit 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.  

Recuperació de l’àrea el curs següent: 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.- Utilització de fulls DIN-A4. S'han de deixar marges suficients a les 
quatre vores del full. Les pàgines hauran d’estar numerades. 
 
2.- Cada dossier ha d’iniciar-se amb un full on consti el nom de 
l’assignatura, el títol de la unitat, el nom i cognoms de l’alumne, el grup 
classe i la data (de lliurament). Ha de continuar amb un segon full amb 
l’índex del dossier.  
 
3.- El dossier ha d‘incloure tot el material treballat, demanat o repartit a 
l’aula. Haurà d’estar paginat. La paginació comença amb la pàgina 3 i 
s’han de numerar ambdues cares de cada foli. 
 
4.- 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. 
L’avaluació de l’ortografia serà fins que s’arribi a 10 faltes. Després, es 
deixarà d’anotar els errors. La correcció de les activitats tampoc serà 
exhaustiva ja que fem una correcció col·lectiva a l’aula, oralment o a la 
pissarra quan sigui necessari).  
 
Indicacions per la presentació i entrega  del dossier: 
1.-És imprescindible que estigui grapat o amb fastener.  
2.-El dossier es lliurarà en la data indicada pel professorat. 
 

Material de referència 
 

 
Classroom i material proporcionat pel professorat. 
 
Aquest curs, no treballem amb llibre de text.  
Les diferents activitats seran proporcionades pel professorat o bé amb 
fotocòpies (textos i activitats relacionades) o bé mitjançant les tasques 
del classroom: sobretot les activitats de llengua i de teoria que 
requereixen pràctica i poden ser autocorregibles. 
 
Llibres de lectura: 

● Grups 2.1 - 2.2 
○ GARCÍA LORCA, Federico, La zapatera prodigiosa. Ed. 

Cátedra. 
○ GISBERT, Joan Manel, Los espejos venecianos. 

Edelvives. 
 

● Grups 2.3 - 2.4 
○ MOR, Eva. Paso de historias. La Galera. Ed. Almadraba  
○ En cas d’acabar la lectura anterior, s’oferirà als alumnes 

la possibilitat de triar un altre títol d’una llista oferida per 
la professora. 

 


