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La novetat enguany és la participació de l’alumnat.

	 Els vostres companys us 
qualificaran  un 25% de la nota. 
Això s’anomena coavaluació  i 
cadascú s’autoavaluarà amb 
un 15% del total de cada 
trimestre. 
Ells tindran en compte  si fas 
treballs cooperatius, practiques 
la convivència i assumeixes 
amb responsabilitat la teua 
tasca. A més es fixaran en la 
teua concentració, comprensió, 
expressió i dedicació per 
millorar els resultats.  
Tu valoraràs què saps i allò que 
és necessari per aprendre. 
També remarcaràs la utilitat 
dels coneixements adquirits i 
com t’organitzes.



	 El professor  puntuarà un 60% de la nota.  
Tindrà en compte si saps identificar les idees principals; coneixes 
la terminologia, saps narrar, explicar i argumentar. 
Es fixarà en la realització de treballs i en la imitació de l’ estil d’un 
escrit. Has  d’analitzar els texts (orals i escrits) dels MMCC. Cal 
també que sàpigues fer recerques d’informació i selecció 
d’Internet. A més se’t demana que empres diferents suports 
electrònics. 
Caldrà fer un treball de recerca cada trimestre i un examen 
aleatori (10%) 
!



El treball en equip és molt important per al teu procés 
d’aprenentage. En què creus que et pot ajudar?



Es treballarà la literatura del s.XX i 
XXI 

En cada trimestre hi haurà en el 
dossier un apartat dedicat a la 
l i t e ra tu ra . Ca ld rà abordar- la 
individualment i en grup.  En els dos 
primers trimestres hi haurà narrativa 
i en el tercer tactarem la poesia.



Cal el dossier per treballar la matèria

!

Per controlar el treball diari a l’aula i 
a casa se’t demanarà que faces els 
deures, que estigues atent en les 
correcions, que t’esforces i 
demanes els dubtes que tingues. 
El teu quadern o arxiu personal és 
una eina imprescindible per al teu 
procés d’aprenentatge. L’has de 
tenir sempre a mà i al dia.





Propostes de millora i 
s u g g e r è n c i e s d e 
l’alumnat
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