
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INS GABRIEL FERRATER 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I 

LITERATURA 
 

 

 



INS GABRIEL FERRATER 

Departament de Llengua Catalana i Literatura 

  

Criteris d’avaluació d’ESO, recuperació i promoció del curs 

escolar 2017/2018  

  
Proves objectives sobre continguts curriculars 

  

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

proves objectives a cada avaluació: 

  

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

  

3r i 4t 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 

sobre comprensió lectora, dossier de lectura, exposicions orals, club de lectura...) 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. 

  

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

  

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

  

   

Aspectes formals 

  

Ortografia, Expressió, Presentació: 

   

1r i 2n d´ESO: Es tindrà en compte l’ortografia i l’expressió, transigint en alguns aspectes 

erronis produïts per interferències lingüístiques, i s’incidirà a aconseguir hàbits correctes 

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

la prova. 

  

3r i 4t d’ESO: S’avaluaran amb major rigidesa els errors comesos en els aspectes 

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

Actitud  



  

El comportament, interès i participació de l´alumne a classe seran tinguts en compte 

en la nota trimestral. 

El seu valor en la qualificació pot arribar al 10%. 

  

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. Aquesta norma també afectarà els alumnes dels quarts 

orientats als Cicles Formatius. 

 

Per als grups E, tenint en compte  les característiques de l’alumnat que s’atén des del 

Departament d’Orientació i Psicopedagogia i en resposta a les mesures d’atenció a la 

diversitat dictades per la normativa actual, es considerarà el que es detalla per 

verificar el seu progrés: 

Portar el material 5 % 

Treball a l’aula 20 % 

Comportament 20 % 

Dossier/llibreta 15 % 

Continguts/proves 40 % 

 

 

Les mesures quedaran reflectides en els Plans Individualitzats de l’alumnat, en el PIM de 

l’alumnat de l’aula de 1r E i ens els Programes de Diversificació Curricular de les aules 

de 2n E i 3r E. Així, doncs, l’alumnat que cursi la seva escolaritat en una d’aquestes 

aules sempre haurà de ser avaluat tenint en compte aquestes adaptacions. 

La valoració es farà diàriament. 



 

Proves de Setembre  

  

En tractar-se d’una llengua la prova  de setembre té un sentit de continuïtat i 

s’examina globalment. L’alumne ha de presentar-se a la prova amb la feina d’estiu 

que exigeix el Departament i que pot ser valorada fins a un 20%, sempre que en la 

prova objectiva s’obtingui un mínim de 3,5 punts. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INS GABRIEL FERRATER 

Departament de Llengua Catalana i Literatura 

 

Criteris d’avaluació de batxillerat de Llengua Catalana i 

Literatura 2017-2018 

 

Proves objectives sobre continguts curriculars 

  

Es basaran en els continguts del currículum treballats a classe.   

  

Tindran un valor  del 70% de la qualificació (1r de batxillerat) i el 80% (2n de batxillerat). 

  

  

  

Lectures obligatòries 
  

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

d’Educació o pel professorat del Departament. Es proposaran activitats diverses al 

voltant de la lectura i, si el professor ho troba oportú, una prova objectiva. 

  

Tindran un valor del 20% (1r de batxillerat) i del 10% (2n de batxillerat) de la qualificació, 

sempre que s’aprovi la matèria amb una nota no inferior a 4,5. 

  

 

Treball diari i actitud   

  

La no presentació dels exercicis i treballs proposats pel professorat influirà 

negativament en la qualificació. 

  

El comportament, interès i participació de l’alumne a classe es tindran en compte en 

la qualificació final de la matèria, amb un valor màxim del 10%. 

  

  

Aspectes formals 
  

Ortografia, Expressió, Presentació: 

   

Els errors ortogràfics (grafies, accentuació) i les altres incorreccions de l´expressió escrita 

que afectin l’adequació, coherència i cohesió incidiran en l’avaluació de les diferents 

proves dels alumnes, aplicant el mateix criteri que regeix les proves de selectivitat : 

Per cada error en grafies i accents es pot descomptar 0,1 punts. 



Per cada error d’expressió (construccions sintàctiques, castellanismes) es pot 

descomptar 0,2 punts. 

  

Es podran descomptar fins a 2 punts en la qualificació de la prova. 

 

Faltes d’assistència 

   

No eximeixen del seguiment de l’assignatura. 

  

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

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

  

  

Qualificació final 
  

Per atorgar la qualificació final es tindran en compte les qualificacions parcials, 

valorant sempre la progressió de l’alumne. 

 

 

Exàmens de setembre i pendents   

  

Estan destinats als alumnes de primer que no han aprovat l’assignatura durant el curs. 

S’avaluarà tota la matèria pendent. L’alumne ha d’assolir la prova per promocionar. 

   

 

Nota 1. És imprescindible presentar-se a tots els exàmens per obtenir qualificació. 

2. L´alumne ha d´obtenir una qualificació no inferior a quatre per optar a          

l´aprovat.                        

3. Per aprovar segon de batxillerat, cal haver aprovat primer de batxillerat, 

tenint en compte que el contingut curricular és diferent. 

4. El professorat valorarà la progressió, l’esforç i l’afany de superació de 

l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INS GABRIEL FERRATER  

Departament de Llengua Catalana i Literatura  

 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA BATXILLERAT: LITERATURA 

CATALANA DE MODALITAT (HUMANITATS I CIÈNCIES 

SOCIALS) CURS 2017-2018 
 

Promoció 2016-2018 

1. Caterina Albert, “Víctor Català”, Solitud. 

2. Joan Puig i Ferreter, Aigües encantades. 

3. Joan Salvat-Papasseit, El poema de la rosa als llavis. 

4. Joan Oliver, Ball robat. 

5. Joan Vinyoli, Vent d’aram. 

6. Maria Àngels Anglada, El violí d'Auschwitz. 

 

Criteris d’avaluació 

 

Aquests criteris són els referents directes per a l’avaluació de la matèria, en què també 

es prendran en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe 

i l’interès i l’esforç per progressar que demostri l’alumne:  

Assistència i participació a la classe ....................................................  5 % 

Treballs diversos i expressió oral ............................................................. 15 % 

Proves escrites .......................................................................................... 80 % 

(Quant a la competència lingüística, es tindrà en compte l’adequació, la coherència, 

la cohesió i la correcció lingüística, que serà penalitzada amb aquest criteri: a partir del 

segon error es descomptarà 0,10 i fins a un màxim de 2 punts) 

 

- Activitats d’avaluació previstes: 

 

a) Expressió oral 

- lectura de textos en veu alta 

- argumentació de l’anàlisi de textos 

- debats i altres aportacions a l’entorn de l’obra i de l’autor treballats 

 

b) Producció de textos  

- comentaris de text  (tipologies argumentativa i expositiva) 

- pluja d’idees (tipologia descriptiva) 

- textos literaris (tipologia retòrica) 

 

c) Proves escrites 

- textos expositius i argumentatius a partir de preguntes relacionades amb l’autor i 

l’obra treballats, o també prenent de referència crítiques i valoracions 

d’especialistes en el tema 



 

d) Treballs 

- elaboració, emprant preferiblement les TIC i les TAC, de produccions 

relacionades amb textos seleccionats: poemes, fragments de narrativa o de 

teatre... 

 

 - Activitats de recuperació (a final de curs): 

- lectura de textos en veu alta (oral) 

- argumentació de l’anàlisi de textos (oral) 

- proves escrites (textos expositius i argumentatius) 

- possibilitat de realitzar un treball complementari 

 

 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA BATXILLERAT: LITERATURA 

UNIVERSAL (HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS) CURS 2017-

2018 

 
1. Antologia de poesia universal.* 

2. Sòfocles, Èdip Rei. 

3. William Shakespeare, Hamlet. 

4. Voltaire, Càndid o l’optimisme. 

5. Mary Shelley, Frankenstein. 

6. Italo Calvino, El baró rampant.  

 

Criteris d’avaluació 

 

Aquests criteris són els referents directes per a l’avaluació de la matèria, en què també 

es prendran en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe 

i l’interès i l’esforç per progressar que demostri l’alumne:  

Assistència i participació a la classe .........................................................  5 % 

Treballs diversos i expressió oral ............................................................. 15 % 

Proves escrites .......................................................................................... 80 % 

(Quant a la competència lingüística, es tindrà en compte l’adequació, la coherència, 

la cohesió i la correcció lingüística, que serà penalitzada amb aquest criteri: a partir del 

segon error es descomptarà 0,10 i fins a un màxim de 2 punts) 

 

- Activitats d’avaluació previstes: 

 

a) Expressió oral 

- lectura de textos en veu alta 

- argumentació de l’anàlisi de textos 

- debats i altres aportacions a l’entorn de l’obra i de l’autor treballats 



 

b) Producció de textos  

- comentaris de text  (tipologies argumentativa i expositiva) 

- pluja d’idees (tipologia descriptiva) 

- textos literaris (tipologia retòrica) 

 

c) Proves escrites 

- textos expositius i argumentatius a partir de preguntes relacionades amb l’autor i 

l’obra treballats, o també prenent de referència crítiques i valoracions 

d’especialistes en el tema 

 

d) Treballs 

- elaboració, emprant preferiblement les TIC i les TAC, de produccions 

relacionades amb textos seleccionats: poemes, fragments de narrativa o de 

teatre... 

 

 - Activitats de recuperació (a final de curs): 

- lectura de textos en veu alta (oral) 

- argumentació de l’anàlisi de textos (oral) 

- proves escrites (textos expositius i argumentatius) 

- possibilitat de realitzar un treball complementari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUT GABRIEL FERRATER  

Departament de Llengua catalana i Literatura  

 

 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 1r BATXILLERAT: MATÈRIA 

OPTATIVA ESPECÍFICA DE CENTRE, REVISTA. (HUMANITATS I 

CIÈNCIES SOCIALS) CURS 2017-2018 

 
Criteris d’avaluació  

 

Aquests criteris són els referents directes per a l’avaluació de la matèria, en què també 

es prendran en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe 

i l’interès i l’esforç per progressar que demostri l’alumne:  

 

Assistència..............................................10% 

Participació..............................................25% 

Elaboració de la revista..........................65% 

 

  

Per obtenir la nota final de la matèria de Revista, es tindran en compte una sèrie de 

factors: 

 

a) Iniciativa personal. Caldrà aportar idees per confegir la revista. Es valorarà la 

creativitat, la recerca de la notícia dins i fora el centre. 

 

b) Capacitat de treball en equip. Es crearan grups de treball de dues o tres persones 

com a màxim per elaborar entrevistes, reportatges, texos d’opinió.  

 

c) Capacitat de treball individual. També es tindrà en compte que sàpiguen utilitzar 

diversos suports informàtics que facilitin l’elaboració de la revista. 

 

d) Esforç a l’aula i a casa 

 

En les dues hores setmanals dedicades a l’assignatura, els alumnes hauran de fer 

entrevistes, elaborar textos, fer fotos, buscar les notícies originades al centre i qualsevol 

altra activitat requerida. 

 

 

Avaluació final: 

La nota de cada trimestre s’obtindrà a partir de les notes diàries de classe i del treball 

demanat per casa. Es valorarà el treball constant i la participació en les diferents 

tasques referents a la revista. La nota final serà la mitjana de les tres notes parcials. 



 

 

 


