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FULL INFORMATIU PER A L’ALUMNAT 

 

 

1. Material bàsic del curs: 

 Llibre de text:. Enllaç. Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1  de J. Macià, 
E. Jané, A. M. Muñoz i J.M. Ripoll. Editorial Teide. Barcelona 2016. 

 Diccionari: A més dels diccionaris que hi pugui haver a l’aula o a la biblioteca, 

l’alumne/a n’haurà de consultar sovint algun a casa seva, ja sigui en suport de 
paper o bé a través d’internet (gratuïtament, per exemple, el de l’Enciclopèdia 
Catalana a www.grec.cat). 

 Llibres de lectura (prescrits pel Departament d’Educació i Universitats): 

- Tirant lo Blanc Episodis amorosos de Joanot Martorell. Ed. La Galera, 
col La clau mestra, 12. Barcelona 2012. 

- Un cel de plom de Carme Martí. Ed: Ara llibres. 

- Compra recomanada: Antologia de la poesia catalana. Nova tria.  

 

2. Avaluació: 

 L’avaluació és contínua.  

 Per calcular la nota final de juny, es tindran en compte les notes de cada 
avaluació i l’evolució positiva o negativa de l’alumne/a durant tot el curs. 

 Qualsevol intervenció en veu alta a classe s’ha de fer en català. En cas de dubte 
sobre la competència o actitud d’un/a alumne/a, se li farà una prova específica 
d’aptitud oral. 

 Hi haurà proves objectives de les diverses lectures. 

 La nota de la 1a avaluació inclourà la puntuació que hagi merescut el treball 
d’estiu, fins a 1 punt afegit, (alumnes que hagin fet l’ESO en aquest institut.). 

 En els exàmens, es descomptarà 0’1 punts per cada error gramatical, lèxic, 
ortogràfic i d’expressió, sense limitació. 

 La nota final de cada trimestre estarà formada per: 

-  80% pels conceptes: exàmens  
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- 10% pels procediments: activitats, deures, treballs, etc.  

- 10% per l’actitud: puntualitat, assistència, respecte de les normes. 

 

3. Exàmens de recuperació: 

 Recuperació de juny: L’avaluació és contínua. Hi haurà un examen de recuperació 
per a l’alumnat que tingui algun trimestre pendent. 

 Recuperació de setembre: Hi haurà un examen global per a tot l’alumnat que hagi 
suspès l’assignatura en la convocatòria de juny. 


