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 ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA 

 ●  Professorat:  Joana  Bonet i Xisco Juan 
 ●  Hores lectives totals previstes per curs:  110 hores 
 ●  Nuclis temàtics de continguts: 

 Lectura, gramática (sintaxis), ortografia, literatura, lèxic i tipologia textual. L’alumnat tendrà al classroom la 
 seqüenciació per trimestres. Es faran tres UD de llengua i tres UD de literatura. 

 Criteris d’avaluació i qualificació. 

 S’avaluaran les competències clau que aniran lligades a tot el que es fa a l’assignatura. 

 Competència clau 

 Competència en comunicació lingüística 

 Competència matemàtica i en ciència i tecnologia 

 Competència digital 

 Aprendre a aprendre 

 Competències socials i cíviques 

 Competència d’iniciativa i esperit emprenedor 

 Consciència i expressions culturals 

 Cada  avaluació  constarà  de  dues  unitats  didàctiques  de  les  quals  s’extreurà  una  nota  i  després  es  farà  la  mitjana  entre 

 les dues: 

 A  quart   cada  una  de  les  unitats  pertany  a  dos  blocs  diferenciats:  un  és  el  de  llengua  i  l’altre  el  de  literatura.  En  el  cas 

 del bloc de llengua serà avaluació contínua per a tot el curs; en canvi, el bloc de literatura no. 

 Cada  unitat  didàctica  constarà  d’una  prova  escrita  (Examen),  d’una  part  d’expressió  escrita  i  oral,  una  rúbrica 

 relacionada amb l’actitud.... 

 Condicions per a fer mitjana de les dues unitats didàctiques: 

 ●  Haver  tret  un  mínim  de  3’5  de  la  prova  escrita  (Examen)  i  que  la  mitjana  de  les  dues  (  una  de  cada  unitat)  ha 
 de ser 5. 

 ●  Haver  lliurat  tot  el  que  requereixi  el  professor/a  en  la  data  indicada  (  en  cas  de  no  lliurar-les  la  qualificació 
 serà un 0, el mínim perquè faci  mitjana amb la resta és d’un 4)  

 ●  No  mostrar  una  actitud  passiva  (  no  prestar  atenció,  deixar  exàmens  en  blanc...).  Si  no  està  aprovada  la 
 rúbrica que fa referència a l’actitud, no es pot aprovar l’avaluació/ curs. 
    

 Haver aprovat la Treball/ prova de la lectura obligatòria ( la nota mínima és un 7) 

 Les  lectures  es  recuperaran  a  final  de  curs  o  en  una  data  acordada  entre  professor/a  alumne/a,  independentment  si 

 l’alumne/a du l’assignatura suspesa o no. 
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 L'assignatura es divideix en dos blocs: 

 1.  Llengua: 

 L'avaluació  d'aquest  bloc  és  continua,  per  tant  la  nota  de  les  unitats  didàctiques  d’aquest  bloc  mínima  per  aprovar  ha 

 de  ser  d’un  5.  L’aprovat  d’una  avaluació  suposa  l’aprovat  d’una  avaluació  anterior  suspesa.  D’aquest  bloc  no  es  fa 

 recuperació al juny. 

 L'avaluació  és  continua  per  a  tots  aquells  alumnes  que  s'esforcin  al  llarg  del  curs  i  demostrin  un  interès  continuat  per 

 l'assignatura.  Abandonar  l'assignatura  en  qualque  moment  de  l'avaluació  o  curs  (per  exemple  amb  una  actitud  passiva, 

 entregar l'examen en blanc...) suspèn el dret a avaluació continua. 

 2.  Literatura: 

 L’avaluació  no  és  continua.  La  recuperació  de  fins  a  dues  avaluacions  suspeses  es  realitza  a  final  de  curs.  Per  extreure 

 la  nota  final  del  bloc  de  literatura  es  farà  la  mitjana  de  les  tres  unitats  didàctiques  plantejades  al  llarg  del  curs.  la  nota 

 mínima per a fer mitjana ha de ser de 4. 

 Metodologia per a la feina on line. 

 L’alumnat seguirà la classe a través del meet del classroom, se li farà el seguiment a través d’aquest (entrega de 
 tasques, controls, materials…) 

 Criteris de recuperació d’avaluacions pendents. 

 L'avaluació és contínua sempre que s'acompleixin les pautes següents: 
    No s'aprovarà si no s'han fet les lectures obligatòries i superat les proves corresponents ( la nota mínima serà 
 d'un 7). 
    Condició indispensable per aprovar és haver lliurat tot el que requereixi el/la professor/a. 
    A la nota final es tindran en compte totes les avaluacions. 

 L'avaluació és contínua per a tots aquells alumnes que s'esforcin al llarg del curs i demostrin un interès continu per 
 l'assignatura. Abandonar l'assignatura en qualque moment de l'avaluació o curs ( per exemple amb una actitud pasiva, 
 entregar l'examen en blanc...) suspèn el dret a avaluació continua. 

 Criteris de recuperació de l’assignatura pendent 

 Si  s'aproven  les  avaluacions  primera  i  segona  (  totes  dues),  queda  recuperada/es  automàticament 

 l'assignatura/es  suspesa/es  del  curs/os  anterior/s.  En  cas  contrari  (  si  es  suspèn  una  o  les  dues 

 avaluacions),  els  alumnes  s'hauran  de  presentar  a  un  examen  del  curs  pendent  a  l'abril.  Els  alumnes 

 seran  prèviament  avisats.  L’examen  extraordinari  inclourà  tot  el  que  s’ha  vist  al  curs  anterior.  En  el  cas  de 

 3er  d’ESO,  l’anterior  és  correcte  en  el  bloc  de  llengua  perquè  de  la  part  de  literatura  s’hauran  d’examinar 

 d’aquest  a  l’examen  extraordinari  d’abril  (s’haurà  de  treure  un  mínim  d’un  4  per  aprovar).  Hi  haurà  una 

 part  de  llengua  i  una  de  literatura  i  s’ha  de  treure  un  mínim  de  2  (valorat  damunt  5)  de  cada  part  per  poder 

 aprovar. 
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 Criteris de lliurament de treballs i/o tasques. 

 Es valoraran totes aquelles tasques, tan oral com escrites, encomanades pel professorat, les qualificacions de les 

 quals es tendran en compte a la nota final. Aquestes s'han de lliurar en la data indicada, en cas de no lliurar-les, la 

 qualificació serà de 0.  La nota mínima perquè aquestes tasques facin mitjana amb les altres ha de ser d’un 4. 

 Material específic de l’assignatura  . 

 Llibre de text 

 Lengua castellana y literatura  4t ESO  Alfredo Reina y otros  Ed. Casals  978-84-218-6095-3 

 Lectures: 
 -  Primer trimestre:  La guillotina.  Simone van der Vlugt.  Ed. SM ( Gran Angular). ISBN 978-84-348-7766-5. 
 -  Segon trimestre: .  La casa de Bernarda Alba.  Federico  García Lorca. Ed. Casals (Biblioteca de aula). ISBN 

 978-84-218-2548-8. 
 -  Tercer trimestre:  El último tren a Zurich  . César Vidal.  Ed. Santillana Loqueleo. ISBN 978-84-912-2065-7. 

 Activitats complementàries 

 Sempre que la normativa COVID ho permeti, el departament de Llengua i literatura castellana té previstes la següent 

 activitat  :  Sortida de teatre: es realitzarà a la casa  del poble. La data encara no està confirmada. 
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