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FULL INFORMATIU PER A L’ALUMNAT 

 

1. Material bàsic del curs: 

 Llibre de text: Desenllaç de J. Macià, E. Jané, A. Muñoz, J.M. Ripoll. Ed. 
Teide. ISBN 978-84-307-3555-0 

 Diccionari: A més dels diccionaris que hi ha a l’aula o a la biblioteca de 
l’institut, l’alumne/a n’haurà de consultar sovint algun a casa seva, ja sigui en 
suport paper o gratuïtament a través d’internet (per exemple, el de 
l’Enciclopèdia Catalana a www.grec.cat). 

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

- Terra baixa d’Àngel Guimerà.  Educaula. Col. Educació 62. ISBN: 
9788492672875 

- Mirall trencat de Mercè Rodoreda. Club Editor. ISBN: 
9788473291149  

 

2. Avaluació: 

 L'avaluació és contínua. 

 Hi ha dues condicions sine qua non per aprovar cada avaluació i el curs: 

- l'actitud oral a classe; és a dir que, d'una manera natural, qualsevol 
intervenció en veu alta es faci en català; 

- haver llegit la lectura prescrita del trimestre, fet que es comprovarà 
a través d'un control objectiu. 

 Es farà, com a mínim, un examen per trimestre, sobre la matèria treballada.  

 Es descomptaran, totes les faltes comeses en totes les respostes de 
l’examen, tant si es tracta d’errors gramaticals o lèxics, com d’errors 
ortogràfics. Es descomptaran 0.1 punts per cada falta, sense limitació. 

 La nota final de cada trimestre estarà formada en un 80% pels Conceptes 
(exàmens), un 10% pels Procediments (activitats, deures, treballs, etc.) i un 
10% per l’Actitud (puntualitat, assistència, respecte de les normes). 

 



 

2.1. 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. 

 Examen extraordinari juny: Hi haurà un examen global extraordinari per a 
tot l’alumnat que no hagi aprovat l’assignatura. 

 Recuperació de pendents: L’alumnat de 2n de BTX pendent de 1r,  podrà 
aprovar l’assignatura si supera la 1a avaluació i presenta la feina 
encomanada. Si no, podrà aconseguir-ho a final de curs. 

 


