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• Material: Cal una carpeta amb fulls solts per poder lliurar al docent tot allò que se’t demane  
i el dossier Llengua de butxaca que s’ha d’encomanar a Fotocòpies Burjassot, carrer 
Hernán Cortés. El preu és de 10'75€. 

• Llibres de lectura:  
L’alumne haurà de fer cada avaluació un treball en grup d'un recull de texts que hi ha a 
l'apèndix.  !
• Eines d’avaluació i recuperació: !
CCBB COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 40% (HETEROAVALUACIÓ) 
1.-Identifica idees generals i les específiques en texts orals/escrits, les resumeix i esquematitza. 
2.- Coneix i empra la terminologia ling. de forma clara, concisa i ordenada 
3.- Usa narració, l'explicació, en dif.suports, organitza idees amb claredat i respecta les normes.  
4.- Identifica el propòsit d'un text (escrit), el tema general i realitza informes. 
5.-Exposa (oral) participa en diàlegs de temes actualitat. Empra dif. fonts d'informació. 
6.-Opina i escolta sobre obres literàries. Avalua el context,la  llengua i  el registre. 
7.- Empra els coneixements literaris  per comprendre i valorar texts. 
8.- Realitza treballs sobre llibres,  n'imita l'estil, comenta i valora. 
9.- Analitza i comprén fets reals orals dels mitjans de comunicació on hi ha esterotips, dif.culturals, ling. 
i de gènere. 
CB COMPETÈNCIA DIGITAL     
10.-Adquireix destreses en recerca i selecció d'informació d'acord amb les necessitats. 
11.- Empra adequadament les biblioteques  i Internet. 
12.- Fa servir suports electrònics -composició, planificació i execució d'escrits.  
13.- Contrasta informació de la xarxa, identifica el  propòsit i actua com un ciutadà conscienciat. !
EXÀMENS 10%  
Comprenen les quatre habilitats lingüístiques. !
TREBALL DE LITERATURA 10% 
CB CONEIXEMENT INTERACCIÓ MÓN  
14.- Reconeix, interpreta i valora els fenòmens naturals i la incidència de la petjada humana. !
CB SOCIAL I CIUTADANA   25% (COAVALUACIÓ) 
15.- Fa treballs cooperatius, practica  la convivència i assumeix la responsabilitat. 
CB CULTURAL I ARTÍSTICA        
16.-Mostra una actitud oberta, respectuosa i crítica devers la diversitat d'obres artístiques.  !
CB APRENDRE A APRENDRE  15% (AUTOAVALUACIÓ) 
17.Té coneixement d'allò que sap i d'allò necessari per aprendre. 
18.-Té  atenció, concentració, comprensió, expressió i dedicació per millorar resultats acadèmics. 
19.-Raona la utilitat dels coneixements adquirits per a la vida. 
CB AUTONOMIA  
20.-Organitza projectes/treballs ind. i col·lectius i aporta iniciativa personal. !
Com que l’avaluació és contínua es té en compte el progrés de l’estudiant al llarg del curs.en cas de no 
superar una avaluació pot recuperar-la tot aprovant la següent. S’ha de demostrar interés per part de 
l’alumne i tenir la carpeta sempre amb tot endreçat per si el professor la vol consultar en qualsevol 
moment. 
Per apujar un punt  en la nota global de cada  trimestre l'alumne/a pot llegir un llibre voluntàriament d'una llista que 
li facilitarà el docent.     


