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Denominació de la

Llengua castellana i literatura

matèria
Durada i distribució

3 hores setmanals.

setmanal:
Tots els materials que l’alumnat necessita per seguir les classes estaran
penjats a la plataforma classroom de l’assignatura.
A part d’aquests materials l’alumnat haurà de fer dues lectures, que
seran diferents en funció del grup:
Grups 4.1 i 4.2:
●
Material de referència

BEKKET, Samuel, Esperando a Godot. Ed. Tusquets. ISBN:
9788490661123.

●

GARCÍA LORCA, Federico, La casa de Bernarda Alba. Ed.
Vicens Vives. ISBN: 9788431685034.

Grups 4.3 i 4.4:
●

ANÓNIMO, Lazarillo de Tormes. Ed. Castellnou. ISBN:
8498043964.

●

DE CERVANTES, Miguel, La gitanilla. Ed. Almadraba. Col.
Kalafate. ISBN: 9788483088234.

La finalitat de la matèria de Castellà és assolir les competències
bàsiques: llegir, comprendre, i ser capaç de posar per escrit les idees i
expressar-se amb correcció i amb una escriptura intel·ligible.
Al mateix temps, l’alumnat ha d’assolir els coneixements bàsics dels
Presentació:

moviments literaris, autors/es i les obres més representatives de la
Literatura Espanyola, d'una petita part de la Hispanoamericana.
A tot això s’afegeix la progressió en el coneixement de la Llengua
Castellana i, sobretot, de la morfosintaxi, que aportarà a l’alumnat la
formació bàsica per poder realitzar estudis posteriors.

Avaluació:

Per a l’avaluació de l'alumnat es tindran en compte els següents criteris
d’avaluació:
.Assistència puntual a les classes, portant el material adient: llibre de
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lectura (quan es demani), llibreta i ordinador.
.Participació activa durant les sessions: realitzant les activitats
proposades, així com l'entrega i qualitat de les mateixes.
.L’avaluació tindrà caràcter continu tenint en compte les qualificacions de
les avaluacions anteriors. Realitzarem el promig entre les qualificacions
obtingudes en els tres trimestres. Aquest últim resultat expressarà la
qualificació de l’avaluació final.
En el cas que s’hagi suspès la primera o la segona avaluació (en cap
cas les dues) si la mitjana dóna aprovat quedarà aprovada l’assignatura.
La nota de l’avaluació, en els grups 4.1 i 4.2 serà el resultat d’un 60%
dels exàmens i/o altres activitats avaluables realitzades durant el
trimestre, un 30% de la feina feta a classe cada dia i un 10% d’actitud
(puntualitat, material, respecte a companys i professors, silenci a l’aula,
etc.).
Pels grups 4.3 i 4.4 el percentatge serà el següent: 50% exàmens i/o
altres activitats avaluables, 30% seguiment del treball diari a l’aula i 20%
actitud.
Recuperació de l’àrea:
Qui suspengui alguna avaluació s’haurà de presentar a una prova de
recuperació al juny.
L’alumnat que no hagi superat l’assignatura en la convocatòria de juny
tindrà la possibilitat de recuperar-la en la de febrer del curs següent.
Aquesta recuperació constarà de dues parts: 1) presentació del dossier
degudament complimentat (20% de la nota final).
2) la realització d’un examen teòric (80% de la nota final). Nota: l’entrega
del dossier será condició sine qua non per poder realitzar l’examen.
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Descompte per faltes d’ortografia als exàmens i treballs: Totes les
activitats avaluables de la matèria són susceptibles de rebre una
penalització de fins a dos punts en la nota total de l’activitat per faltes
d’ortografia. Cada falta descomptarà 0’1 punts. L’alumnat amb dislèxia,
Altres consideracions

disortografia o altres NEE podrà estar exempt d’aquesta penalització, si
la professora ho considera oportú.
Suma de punts per lectures fetes a la biblioteca: Les lectures
realitzades durant l’hora de lectura podran sumar fins a 1 punt en la nota
trimestral de l’alumnat sempre i quan la nota mitjana sigui igual o
superior a 5.
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