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El Departament de Llengua castellana i literatura ha fixat aquests criteris de recuperació
vertebrats en:
ü Realització d’una prova digital sobre la lectura i les activitats digitals proposades 20%
ü Realització d’una prova escrita sobre la matèria a recuperar 80%
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EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
SEPTIEMBRE 2015

TRABAJO DE
VERANO

PRUEBA DE
LECTURA 20%

expresión
escrita
comprensión
escrita
comunicación
literatura
léxico-semántica
ortografía
gramática

PRUEBA
ESCRITA 80%

GISBERT, J.M.
El secreto del
hombre muerto

LALANA/
ALMÁRCEGUI
Los hijos del
trueno

MAYORAL,M
Tristes armas

FRANCO.
LORENA, La
viajera del
tiempo

1º eso

2º eso

3º eso

4º eso

100%

100%

100%

100%

15%

22,5%

15%

20%

10%

20%

15%

10%
4%
10%
36%

10%
…………….
10%
10%
55%

17,5%
20%
10%
30%

18%
7%
35%

ínimo

Para aprobar la materia se requiere un m
de 3 puntos en cada una de las pruebas

Així, passem a detallar els dos instruments de la recuperació de l’assignatura de Llengua castellana i literatura de 4t
ESO :

PEL QUE FA A LA LECTURA:
§

llegir la novel·la de Lorena Franco, La viajera del tiempo
ed. De bolsillo (Formato bolsillo)
ISBN 978-15-375-330-70

§

realitzar activitats digitals per ajudar a la comprensió lectora.

http://castorredembarra.wixsite.com/tener-la-palabra/activitats-destiu-4t-eso

§
§
§

Prova de lectura que es realitzarà digitalment on
s’haurà de:
contestar qüestions tipus text.
relacionar idees.
escollir entre vertader i fals

aules

314 - 315
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PEL QUE FA ALS CONTINGUTS DEL CURS:

Aquesta prova escrita consta dels següents apartats:

A. COMPRENSIÓ ESCRITA I COMUNICACIÓ (20%)
aules 302-303-304
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

explicar el significat d’algunes expressions o frases fetes.
trobar un sinònim o antònim d’un mot del text
determinar el tema del text
resumir el text o un fragment
esquematitzar com s’organitza el seu contingut (estructura interna)
identificar i analitzar les característiques segons el tipus de text presentat (narratiu, descriptiu, expositiu,
argumentatiu o dialogat)
transformar algun fragment del text variant el punt de vista del narrador o l’estil del diàleg.
identificació i justificació del gènere literari del text
localització i explicació de recursos retòrics del text
analitzar els recursos mètrics del text, en el cas que aquest fos en vers
B. ORTOGRAFIA (10%)

§

completar textos amb les grafies adequades o explicar raonadament la ortografia dels sons i de
l’accentuació.
A més, tot error ortogràfic en la prova es penalitza amb un descompte de 0,1 punts sobre el total de la
prova (exceptuant l’apartat de expressió escrita).

§

§
§
§

§
§

C. LÈXIC I SEMÀNTICA ( 4 %)
distingir sinonímia, antonímia, polisèmia, homonímia, paronímia, hiperonímia, eufemismes, disfemismes,
cultismes, neologismes, préstecs, abreviatures o acrònims, camps semàntics i famílies lèxiques.
D. GRAMÀTICA (36%)
identificar els referents textuals de pronoms.
conèixer la sintaxi de la oració simple i composta.
analitzar morfosintàctic una oració composta.
E. LITERATURA (10%)
contestar preguntes sobre les exposicions literàries que tu has realitzat durant el primer i segon trimestre
respondre qüestions relatives a les lectures prescriptives del curs :
“Antología poética de la Generación del 27” i Historia de una escalera.

F.

§

EXPRESSIÓ ESCRITA (20%)

elaborar d’un text argumentatiu o expositiu de caràcter formal
relacionat amb el llibre que has llegit.

