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Curs 2018-2019 
 
FULL INFORMATIU PER A L’ALUMNAT   

 

 

1. Material del curs: 

 Llibre de text: Llengua catalana 4 de Josep Rosell i Lluís Homs. Ed 
Barcanova. ISBN 978-84-489-3975-5 

 Llibres de lectura: L’alumnat ha de llegir un llibre cada trimestre. 

- 1r trimestre: Noel et busca d’Àngel Burgas. Editorial La Galera Jove. 
ISBN 9788424644598 

- 2n trimestre: Ara que estem junts de Roc Casagran. Columna 
edicions. 

- 3r trimestre: Narracions extraordinàries d’Edgar Allan Poe. Editorial 
Teide. ISBN 9788430762200 

 Llibreta de l’alumne/a: Llibreta/carpeta arxivador per fer-hi els exercicis, 
els deures, els apunts i qualsevol altre material que es faci servir per a 
l’assignatura. 

 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). 

 Agenda: La utilització de l’agenda de curs és imprescindible per a la 
programació i organització del treball i per  a la comunicació amb la família. 

 

2. Criteris d’avaluació: 

 Conceptes: 75% Exàmens orals i escrits. Control de les lectures. 

 Procediments: 15% Activitats, llibreta, dossier, deures, exposicions, 
treballs, interpretacions musicals i artístiques, lectures, etc. 

 Actitud: 10% Assistència, puntualitat, cura del material, respecte de les 
normes i participació a la classe. 
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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. 

 Recuperació de setembre: Hi haurà un examen global i la presentació 
obligatòria de la feina d’estiu, per a tot l’alumnat que hagi suspès 
l’assignatura en la convocatòria de juny. 

 Recuperació de pendents: L’alumnat de 4t d’ESO que té l’assignatura 
suspesa de 3r curs, podrà aprovar-la si supera la 1a avaluació. Si no és 
així, podrà aconseguir-ho a final de curs o bé en l’examen extraordinari de 
setembre. 

 
3. Qüestions generals: 

 Es farà una prova de cada lectura. 

 L’alumnat haurà d’expressar-se sempre en català durant l’hora de classe. 
Aquesta actitud és un component bàsic de l’avaluació i es tindrà en compte 
en el moment de posar la nota de l’avaluació i de final de curs.  

 L’alumnat provinent de l’AA tindrà un tractament diferenciat. 

 L’alumnat que presenti els treballs d’estiu podrà sumar fins a 1 punt a la 
nota de la 1a avaluació. 

 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 el curs. 

 L’alumnat que vulgui fer lectures complementàries té a la seva disposició 
llibres de la Biblioteca d’aula, fet que podrà repercutir en la nota de 
l’avaluació.  

 S’aplicarà l’avaluació per competències bàsiques. 
 


