Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

PLA DOCENT 2020-2021

ÀREA: LLENGUA I LITERATURA CATALANA
CURS: 1r ESO ATD
PROFESSORA: Sandra Ruiz
HORARI DE LA MATÈRIA: 3 hores setmanals, segons horari de grup.
OBJECTIUS DEL CURS:
Millorar les competències lingüístiques de l’alumnat pel que fa a la comprensió i expressió
oral i escrita, així com l’audiovisual i literària.
CONTINGUTS A TREBALLAR:
1. Gramàtica: nocions bàsiques de morfologia.
2. Ortografia.
3. Lèxic.
4. Tipologia textual.
5. Lectura i comprensió escrita.
6. Expressió verbal.
Es treballaran els continguts mínims de 1r ESO
TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS:
Es preveu poder impartir 3 unitats per trimestre. La temporització pot variar en funció de
les necessitats del grup.
LLIBRES DE TEXT:
Llengua i Literatura catalana 1r ESO. Editorial Barcanova
LLIBRE DE LECTURA OBLIGATORI:
MATERIALS NECESSARIS PER LA CLASSE:
Estoig amb estris per escriure. L’agenda. La carpeta personal. Fulls en blanc. Ús de la
pissarra digital quan sigui necessari.
METODOLOGIA DE LES CLASSES:
Presentació dels continguts per diferents mètodes (exposició oral, power point, mapes
conceptuals, lectura personal i programes d’ordinador) dels quals s’han de prendre apunts
o fer resums. La llibreta o apunts cal portar-la cada dia a classe, cal posar la data i el
número de la pàgina. A la llibreta o al dossier cal tenir els exercicis complets i corregits.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’avaluació serà formativa i formadora i es valorarà el grau d’assoliment de les
competències prioritzades en el curs. Es centrarà en els coneixements assolits durant el
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procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de la realització d’activitats fetes a l’aula i a
casa, treballs col·laboratius, exposicions orals de temes preparats individualment. També
es faran proves escrites.
Al finalitzar cada trimestre es farà l’entrega del dossier de l’assignatura, on han d’aparèixer
les activitats d’aprenentatge, resums i d’altres materials…
Es tindrà en compte l'actitud i participació positiva de l'alumnat en les activitats de l'aula,
l'interès per aprendre, el respecte a les persones i en general a les normes de
convivència; també es valoraran qüestions com la puntualitat a classe, el lliurament de
tasques en la data establerta i el treball diari a l'aula.
RECUPERACIONS: En cas de no assolir les competències del trimestre, es podrà fer una
prova de recuperació de cada trimestre una vegada passada l’avaluació. En cas de no
superar la matèria l’alumne es pot presentar a l’avaluació extraordinària.
A l'ésser l'avaluació contínua, l'alumnat haurà de superar al menys dues avaluacions sent
una d'elles obligatòriament l'última de el curs.
Codi CLASSROOM: bo6kw5d
Us desitjo un bon curs a tothom!!
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