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Eines d'avaluació i  
recuperació  
! !

!
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a) S’elaborarà un treball crític sobre les 
obres literàries comparades que hi ha a 
la fi del dossier en tots els trimestres. 
S ’ ap l i ca rà l ’ anà l i s i l i te rà r i a i 
interpretació d’acord amb el context de 
l ’època. Caldrà relacionar el tema 
literari amb l’actualitat social i cultural. 
Estarà centrat en unes qüestions i les 
respostes comprendran discursos 
expositius i argumentatius. Es valorarà 
la capacitat creativa de l’alumne amb un 
1o % de la nota global.!

b) Hi haurà un examen molt semblant al 
de les PAU que comptarà un 30%.!

c) Els comentaris lingüístics de fragments 
l i te ra r i s són una peça c l au en 
l ’aprenentatge de l ’alumnat. En el 
dossier hi ha huit i l’estudiant haurà de 
realitzar-ne íntegrament dos en el 
primer trimestre, tres en el segon i tres 
en e l te rcer. En aquest apar ta t 
s’inclouen les redaccions que s’han 
defer obligatòriament ja que en cas de 
no realitzar-les l’alumne obtindria un 
zero en cadascuna d’aquelles que no 
presentés i això baixaria notablement la 
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Exposició oral en 
grup

Els continguts 
literaris treballats 
els hauràs de 
relacionar amb 
altres matèries per 
això podem afirmar 
que l’aprenentatge 
és interdisciplinar. 

L’apartat de llengua 
se centrarà en el 
comentari i en 
augmentar la 
competència 
comunicativa.
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mitjana. La  puntuació és del 35 %. !
d) COAVALUACIÓ: enguany s’introdueix com a novetat que els 

alumnes es puntuen entre ells. Es realitzarà un treball escrit  i 
una exposició oral cada trimestre d’una de les lliçons de 
literatura. La puntuació de les seues parts està al dossier. Es 
tindrà en compte tant la part escrita com l’oral, sense presentar 
la primera no es podrà exposar. Cal realitzar-los per grups de 
quatre o cinc persones. És important la capacitat de síntesi i la 
integració de les diferents fonts d’informació. Se seleccionaran 
les dades pertinents i es reutilitzaran en texts crítics propis de 
l’àmbit acadèmic. La capacitat valorativa de l’alumne tant en la 
vessant reflexiva lingüística com en la correctora de discursos per 
tal de millorar la producció pròpia. Per això es realitzaran els tres 
apartats de la pauta de correcció. Aquesta tasca es farà per 
parelles i cadascun d’ells serà el corrector de l’altre al llarg de tot 
el curs. La puntuació és d’un 25 %.!

!
En la tercera avaluació els percentatges són els següents:!
!
!

a) El treball de literatura: comparada 10%!
b) Hi haurà dos exàmens que comptaran un 50%  de la nota final. 

El primer serà de les setze lliçons de literatura i una redacció 
(25%) i l’altre serà com el model de les PAU (25%).!

c) Els comentaris lingüístics: 40%.!
!
!
Es recorda que el lliurament de comentaris i redaccions cal respectar-lo 
perquè el docent no acceptarà escrits després que ell els haja corregit a 
l’aula. Per apujar la nota es podrà llegir un llibre de lectura en la primera, 
La meitat de l’ànima, i un altre, La pell freda,  en la segona avaluació. S’haurà 
de presentar un treball segons les indicacions del professor. !!
!
!
!
!
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Enquesta a l’alumnat 
!
1.- Creus que per a socialitzar-te cal tenir un pòsit 
informatiu sobre: autors, obres, gèneres, èpoques… 

2.- Penses que els llibres imiten la realitat? 

3.- T’interessa el context en què s’ha creat l’obra? 

4.- Què et pot provocar errades d’interpretació quan 
llegeixes?  

5.- Quan sents una cançó que t’agrada la relaciones amb 
alguna poesia? Amb quina? Per què? 

6.- Què opines sobre la idea que l’aprenentatge de la 
literatura és imprescindible per a una persona de la teua 
edat? 

7.- El lector és necessari que sàpiga distingir entre narrador 
i autor, i ell mateix com a receptor real dels altres que hi ha 
dins del discurs? Pots exemplificar-ho? 

9.- Com a lector sé reparar allò important d’allò que és 
secundari? 

10.-Com a escriptor quan em pose a escriure solc revisar 
allò que he escrit?  Sé fer un esborrany? 

!
11.- Què vas aprendre l’any passat en aquesta assignatura 
que recordes en setembre de 2015?
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