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1. OBJECTIUS 
 

1. Comprendre textos escrits i orals, tenint en compte els coneixements previs, el vocabulari, 

el contingut i l’estructura. 

2. Llegir de forma comprensiva i expressiva textos de tipologia diversa: narratius, poètics, 

expositius, argumentatius, dramàtics. 

3. Produir textos de tipologia diversa: narratius, poètics, expositius, argumentatius i 

dramàtics. 

4. Elaborar textos descriptius, expositius, argumentatius, narratius i lírics orals i/o escrits. 

5. Analitzar i comentar les característiques de textos narratius, poètics i dramàtics segons les 

pautes donades en aquest nivell. 

6. Expressar oralment amb correcció textos espontanis o prèviament preparats i/o 

memoritzats. 

7. Conèixer les normes bàsiques de l’ortografia. 

8. Aplicar les normes bàsiques de l’ortografia. 

9. Reconèixer les diferents categories gramaticals. 

10. Identificar i analitzar les funcions dels diversos elements de l’oració simple i la relació 

que s’estableix entre ells. 

11. Utilitzar adequadament les TIC com a eina de treball. 

12. Adonar-se que el fet de llegir enriqueix i pot ésser font de plaer. 

13. Valorar la importància de l’aprenentatge i ús de la llengua catalana com a llengua oficial 

del país 

14. Responsabilitzar-se en l’acompliment dels deures com alumne. 

15. Ampliar el lèxic relacionat amb els temes treballats a l’aula. 
 

 
Considerem tots els objectius indispensables, es poden assolir tant amb una formació 
presencial com telemàtica. 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

PRIMERA AVALUACIÓ 
 

PROJECTE: EL GÈNERE TEATRAL 

Continguts: 

 Microrelats lligat al concurs interescolar que organitza el Diari d’Andorra 

 Elements del teatre 

 Els gèneres dramàtics 

 Comentari oral i escrit de textos dramàtics 

 Creació de textos dramàtics 

 Lectura: El mètode Grönholm, Jordi Galceran 

 Lectura llibre optatiu 

 Treball de l’ortografia i reforç de la redacció de textos a partir de: Aquest llibre l’escrius 
tu de la col·lecció Fanbooks del Grup editorial 62. 

 Vocabulari temàtic 
 Dictats preparats 

 

SEGONA AVALUACIÓ 
 

PROJECTE: LA NARRATIVA 
 

Continguts: 

 Elements de la narració 

 Els gèneres narratius 

 Comentari oral i escrit de textos narratius 

 Creació de textos narratius 

 Lectura: Ella de Núria Pradas, editorial Bambú 

 Lectura llibre optatiu 

 Treball de l’ortografia i reforç de la redacció de textos a partir de: Aquest llibre l’escrius 
tu de la col·lecció Fanbooks del Grup editorial 62. 

 Vocabulari temàtic 

 Dictats preparats 

 

TERCERA AVALUACIÓ 
 

PROJECTE: LA POESIA 
 

Continguts: 

 Elements de la poesia 

 Comentari formal i significatiu de textos poètics 

 Declamació de textos poètics 

 Creació de textos poètics 
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 Lectura: Ara que estem junts de Roc Casagran 

 Treball de l’ortografia i reforç de la redacció de textos a partir de: Aquest llibre l’escrius 
tu de la col·lecció Fanbooks del Grup editorial 62. 

 Lectura llibre optatiu 

 Vocabulari temàtic 
 Dictats preparats 

 
3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

En aquest apartat, només hi consten els criteris d’avaluació ja que els estàndards 
d’aprenentatge avaluables a Formació Andorrana encara no han estat establerts. 

 
 PROJECTE: LA 

NARRATIVA 
PROJECTE: EL 

GÈNERE TEATRAL 
PROJECTE: LA 

POESIA 

Respondre oralment o per escrit 
preguntes sobre un text. 

X X X 

Identificar les idees principals i 
secundàries d’un text. 

X X X 

Extreure el significat del lèxic a partir del 
context, formulant preguntes o fent ús 
dels diferents tipus de diccionaris. 

X X X 

Identificar les diferents parts de 
l’estructura d’un text. 

X X X 

Llegir textos en veu alta, atenent la 
modulació, les pauses, la fonètica i 
l’entonació d’una lectura prèviament 
preparada. 

X X X 

Distingir els principals tipus de textos per 
la seva finalitat i marques textuals, 
identificant-ne les característiques i els 
elements bàsics que els defineixen. 

X X X 

Analitzar i comentar les característiques 

de textos narratius, poètics i dramàtics 

segons les pautes donades en aquest 

nivell. 

X X X 

Elaborar textos atenent l’ordre, la 
coherència, la precisió, l’estructura i les 
característiques pròpies de cada tipus de 
text. 

X X X 

Pronominalització simple dels 

complements verbals. 

  X 

Fer ús d’un lèxic ric i variat. X X X 

Revisar el   text   rectificant   l’ortografia 
incorrecta de les paraules treballades fent 
ús de referents i diccionaris. 

X X X 
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Aplicar les normes d’ortografia 
treballades a classe i de puntuació en la 
producció de textos. 

X X X 

Distingir les diferents categories 
gramaticals identificant-les en una frase 
simple. 

X X X 

Participar amb interès i coherència a les 
activitats d’ensenyament i aprenentatge. 

X X X 

Respectar el material. X X X 

Utilitzar el registre adequat atenent a la 
situació de comunicació. 

X X X 

Fer un bon ús de les TIC. X X X 
 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 

Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 
 

Avaluació formativa 
Per l’avaluació  de l’alumne es tindran en compte totes les activitats, exercicis, lectures 
proposades, esquemes, treballs i proves. 

 

Cal entregar totes les activitats, exercicis, treballs i les proves, dins dels terminis prèviament 
fixats. El lliurament fora de termini i per un altre canal diferent a l’especificat pel professor 
suposa un 0 a la qualificació de l’activitat. 

 
L’avaluació de l’alumne es durà a terme mitjançant diferents instruments. S’utilitzaran: 
exposicions orals, controls d’ortografia, de lectura, exàmens, debats,... Els agrupaments dels 
alumnes dependran de cada activitat avaluable, la gran majoria d’activitats seran individuals 
però en alguns casos poden ser en grup. S’intentarà diversificar al màxim el format de les 
activitats avaluables. 

 
Per tal de considerar aprovada l'avaluació caldrà haver obtingut com a mínim 5 punts en la 
qualificació global. S’ofereix als alumnes la possibilitat de llegir un llibre optatiu cada trimestre 
que millora o compensa la nota global de l’avaluació. Per tant, si l’alumne no fa ús d’aquesta 
eina i obté una qualificació inferior a 5 l’avaluació queda suspesa. 

 

 
Criteris de qualificació 

 
La matèria serà avaluada de la següent manera sempre subjecta a canvis i revisions: 

 

- 15% dictats 
- 15% llibre de lectura 
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- 50% Projecte i Quadern d’ortografia (en qualsevol exercici, treball o examen es 
valorarà el contingut, la redacció, la coherència, el raonament i les faltes 
d'ortografia). 

- 20% Actitud: conforme a la graella següent 
 

ACTITUD 1a 2a 3a 

1. He portat sempre el material. (1)       

2. Quan comença la classe estic preparat/da i amb 

el material a punt. 

(1) 

      

3. El meu comportament a classe és correcte (no 

xerro quan no toca, escolto amb atenció, segueixo les 

consignes...). (1) 

      

4. Les meves aportacions a classe són 

enriquidores.(1) 

      

5. El meu rendiment és constant. (1)       

7. M’esforço sempre per tal que el meu procés 

d’aprenentatge es vegi reflectit en la qualitat final de 

la feina/deures. 

(2) 

      

8.   Procuro   interioritzar   i   aplicar   en   les   meves 

produccions l’ortografia treballada. (1) 

      

9. He seguit la lectura/he llegit els llibres de lectura 

recomanats aquesta avaluació (obligatori i optatiu). 

(1) 

      

10. Sóc conscient de la situació que estem vivint i 

respecto i compleixo les normes sanitàries marcades 

per Govern i l’escola. (1) 

      

TOTAL       

 

Els llibres de lectura optativa 

Pujaran de 0.2 a 1 la nota final de l’avaluació, depenen de la nota de l’examen. Així: 
 

 

5 a 5.9 6 a 6.9 7 a 7.9 8 a 8.9 9 a 10 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

 
Faltes d’ortografia 
• Exàmens: Cada falta d’ortografia descompta 0.1 de la puntuació total. Si la falta és copiada de 
l’enunciat descomptarà 0.2. En els exàmens, per faltes d’ortografia es baixarà com a màxim 2 
punts de la nota obtinguda. Quan una falta d’ortografia està repetida diverses vegades es 
considerarà una sola falta. 
Els alumnes amb necessitats especials i/o adaptacions recomanades des del SAPP tindran una 
consideració especial que s’adaptarà en tot moment a la individualitat de l’alumne, a les tasques 
realitzades i també si han tingut la possibilitat d’utilitzar eines informàtiques per a la revisió. 
Sigui com sigui la penalització màxima serà d’ 1 punt. 
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Recuperació 1a avaluació: del 13 al 17 de desembre 

Recuperació 2a avaluació: del 21 al 25 de març 

Recuperació 3a avaluació: 17, 20 i 21 de juny 

• En els dictats cada falta d’ortografia baixarà 1 punt del total. Els alumnes amb adaptació 
metodològica o significativa tindran una penalització de 0.5 per falta. 

 

Presentació 
Qualsevol activitat avaluada il·legible o amb una presentació no adient no es corregirà i la 
qualificació obtinguda serà un 0. Cal que tots els exàmens o treballs portin el nom per tal de ser 
corregits, sinó és així la qualificació serà un 0. 

 
L’alumne que utilitzi una xuleta (física o digital) o que copiï en un examen o control obtindrà un 
0 de nota en aquella activitat. En un exercici d’expressió escrita, la nota serà 0, si: 

 El text o part del text ha estat extret d’internet. 

 El text o part del text ha estat presentat a professors d’altres assignatures o de la 
mateixa, ja sigui en el mateix any o en cursos anteriors. 

 
 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

 

En finalitzar les avaluacions es farà un examen de recuperació únicament per a aquells alumnes 
que no hagin aprovat l'avaluació. Durant la realització dels exàmens de recuperació, la resta 
dels alumnes realitzaran alguna activitat proposada pel professor. 

La matèria està dividida en diferents blocs: continguts, dictats, ortografia i lectura. 

L’examen de recuperació inclourà sempre el bloc de continguts, independentment de si s’ha 
aprovat o no, i els altres blocs, només en cas que estiguin suspesos. 

Les preguntes d'aquest examen seran del mateix estil que les dels parcials que s'han realitzat 
durant l'avaluació. La nota de la recuperació es tornarà a calcular tenint en compte els resultats 
obtinguts i les notes d’aquells blocs que ja estaven aprovats. La nota de l’actitud és la de 
l’avaluació i no es pot recuperar. 

 
 

 

• Convocatòria extraordinària 
 

Els alumnes que no assoleixin els continguts del curs s'examinaran de tota la matèria del 
programa a la convocatòria extraordinària. La nota que constarà al butlletí serà com a 
màxim un 5. 

 
 

• Matèries pendents de cursos anteriors 
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L’alumne haurà de recuperar els continguts del curs anterior en dos parcials marcats al 
calendari escolar, que representen un 70% de la nota. També haurà de lliurar un treball que 
l’ajudarà a preparar els continguts dels quals s’haurà d’examinar. Aquest treball té un valor 
d’un 30%. La nota que constarà al butlletí serà com a màxim un 5. 

 
 

• 1r parcial: 10 al 14 de febrer 

• 2n parcial: 25 al 29 d’abril 


