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DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA. CURS 2017-2018 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A CAS, ESO I BATXILLERAT 

 

AVALUACIÓ FORMATIVA 

 

L’avaluació de cada alumne serà individualitzada i contínua al llarg de tot el curs. El professorat 

anotarà al quadern de notes el desenvolupament de les activitats que es facin i els resultats 

obtinguts. 

  

Relació dels percentatges amb els aspectes especialment valorats: 

 

 

 

 

 

ESO I CAS 

(20%) 

 

 

BATXILLERAT 

(10%) 

 

- L’actitud  positiva i el comportament de respecte 

envers els companys, l’assignatura i  el professor. 

- L’ús de la llengua en interaccions a classe per part de 

l’alumne. 

- La realització dels exercicis proposats a classe i a 

casa. 

- La presentació del dossier juntament amb la superació 

dels exàmens trimestrals seran indispensables per aprovar 

la matèria de cada trimestre i del curs. 

- Participació i interacció en les activitats 

desenvolupades a l’aula. 

- La presentació trimestral del dossier, indispensable 

per aprovar la matèria, amb apunts, exercicis, dictats, 

redaccions, etc. de l’alumne. 

 

 

ESO I CAS 

(20%) 

BATXILLERAT 

(30%) 

 

 

- Lectura en veu alta i participació en els col·loquis a 

l’aula. 

- Comprensió de les lectures i realització de treballs i/o 

exàmens sobre els llibres de lectura obligatòria. 

 

ESO, CAS i 

BATXILLERAT 

(60%) 

 

 

- Realització, com a mínim, de dos exàmens per 

trimestre en relació als continguts específics de 

l’assignatura. 

 

 

 

CRITERIS DE CORRECCIÓ 

 

La nota final pot quedar rebaixada per errors de normativa (gramaticals, lèxics, ortogràfics). Es 

descomptaran 0.1 punts per cada error, sigui del tipus que sigui, fins a un límit de 2 punts, a 

l’ESO i al CAS; i sense limitació al Batxillerat. El descompte per errades s’aplicarà a cadascun 

dels exàmens o treballs lliurats i n’afectarà la nota global. 

 

La còpia, total o parcial, dels exàmens o treballs lliurats al professor seran penalitzats amb una 

nota de 0 punts. El plagi pot ser motiu suficient per suspendre tot un trimestre, o el curs sencer, 

si es produeix de manera reiterada. 
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ABSÈNCIES ALS EXÀMENS 

 

Si l’alumne no pot assistir a alguns dels exàmens que es faran durant el curs, haurà de justificar 

degudament aquesta absència; en cas contrari perdrà l’opció de fer-lo en una altra data. Aquest 

justificant s’ha de presentar al professor el primer dia d’incorporació de l’alumne a les classes. 

 

AVALUACIÓ FINAL I RECUPERACIÓ 

En acabar el curs, i en relació amb els resultats obtinguts, cada alumne tindrà una nota final de 

la matèria. Cal recordar que per aprovar el curs s’han d’aprovar com a mínim dos dels tres 

trimestres, dels quals un ha de ser el tercer.  

 

Qui no aprovi el curs al maig podrà fer una prova extraordinària de recuperació: 

 

 

 

CAS 

 

Prova de recuperació final: NO SE’N FA. 

 

Prova extraordinària final: AL SETEMBRE. 

  

 

 

ESO 

 

 

 

Prova de recuperació final: AL JUNY. 

 

Prova extraordinària final: AL SETEMBRE* 

 

 

BATXILLERAT 

 

 

 

Prova de recuperació final: AL JUNY. 

 

Prova extraordinària final: AL SETEMBRE** 

 

*L’alumnat d’ESO podrà realitzar una prova de recuperació al mes de setembre, 

juntament amb un quadern que hauran de lliurar el mateix dia de l’examen. El contingut 

del quadern tindrà un valor del 40% i l’examen del 60% de la nota final. 

Els alumnes que no superin aquesta prova i passin de curs amb la matèria de català 

pendent, tindran la possibilitat de recuperar-la amb un material preparat pel professor, 

que hauran de lliurar abans de finalitzar el mes de febrer. 

En el cas que un alumne tingui suspesa una matèria i aprovi la del curs següent es 

considerarà aprovada la del curs anterior. 

Un alumne repetidor tindrà un pla de reforç i ajuda personalitzada amb la finalitat 

d’ajudar-lo a superar la matèria i el nivell (punt 19.4 del Decret de l’ESO). 
 

**Els estudiants de 2n de Batxillerat no tenen avaluació extraordinària al setembre. En cas de no 

aprovar la matèria al juny caldrà tornar a cursar-la durant l’any següent. 

 

 

El fet de no assistir al 80% de les classes (inclou absències justificades) comporta la pèrdua del 

dret a l’avaluació continuada. 


