
Departament de Llengua i Literatura catalanes. 
  

Criteris d´avaluació d´ESO, recuperació i promoció del 
curs escolar 2016/2017.  
  

  

 

 Proves objectives sobre continguts curriculars 

  

  

Es basaran en els continguts treballats a classe. Els alumnes realitzaran un mínim de proves 

objectives a cada avaluació: 

  

1er i 2on d´ESO: 1 o 2 proves. El seu valor serà el 60% de la qualificació. 

  

3er. i 4art. d´ESO:1 o 2 proves. El seu valor serà el 70% de la qualificació 

  

   

Treballs complementaris 

  

Lectura: els alumnes llegiran a cada avaluació les obres o els textos fixats pel Departament 

o pel professors de l´assignatura. Realitzaran les activitats  que es proposin al seu voltant ( 

comprensió lectora , dossier...) i, si el professor ho troba oportú, una prova objectiva. 

  

 Activitats orals i escrites a classe com dictats, exercicis i conversa. Qualsevol d´aquests 

apartats pot ser comprovat objectivament. 

  

1er i 2on d´ESO: El seu valor serà el 30% de la qualificació. 

  

3er. i 4art. d´ESO: El seu valor serà el 20% de la qualificació. 

  

   

Actitud  
  
El comportament, interès i participació de l´alumne a classe es tindran en compte pel 

professor. 

  

El seu valor en la qualificació pot ser fins al 10%. 

  

  

 Aspectes formals 

  

   

Ortografia, Expressió, Presentació: 

   

1er i 2on d´ESO: Es tindrà en compte l´ortografia i l´expressió, transigint en aspectes 

erronis produïts per interferències lingüístiques, i s´incidirà en aconseguir hàbits correctes 

en la presentació dels treballs.Es podrà descomptar fins a 1 punt en la qualificació de la 

prova . 

  

3er. i 4art. d´ESO: S´avaluarà amb major rigidesa els errors comesos en els aspectes 



formals. 

Es podrà descomptar fins a 1,5 punts en la qualificació de la prova. 

   

Faltes d´assistència 

  

   

No eximeixen del seguiment de l´assignatura. 

 Les faltes d´assistència injustificada influiran negativament en la qualificació. 

  

Si un alumne no es presenta a les proves objectives esmentades anteriorment, ha de 

presentar al professor de l´assignatura la justificació oficial corresponent.  

   

 Alumnes amb adaptació curricular 

   

La seva qualificació màxima serà de 5 o 6. Poden optar a una qualificació superior, si 

demanen ser avaluats amb les proves objectives que realitzen els alumnes que no tenen 

l´adaptació curricular.  

 

Setembre  
  

Al tractar-se d´una llengua la prova  de setembre té un sentit de continuïtat i no 

fragmentable. L´alumne ha d´assolir la prova per promocionar. 

 

 

 

Nota : És imprescindible presentar-se a tots els exàmens per obtenir qualificació. 


