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CRITERIS D’AVALUACIÓ PEL CURS  2016 ―2017 

 
• 1r ESO: 

Atenent a la programació de la matèria, l'avaluació de 1r d'ESO tindrà en compte els següents punts: 

1. Continguts curriculars de la matèria 

2. Projectes audiovisuals 

3. Correcció ortogràfica   

4. Lectures  

5. Deures i dossier 

6. Actitud 

7. Prova de verbs 

 

Pel que fa a la distribució d'aquests punts dins del pes de la nota final de cada trimestre, s'aplicaran 

els següents percentatges: 

 

60% Continguts curriculars de la matèria ( 1 prova de cada unitat didàctica, dictats setmanals, proves 

de verbs) 

20% Lectura (treball escrit o prova escrita o exposició) 

10% Deures  

10% actitud ** 

** L'actitud es valorarà en aspectes com la realització de deures, el respecte de terminis a l'hora de 

lliurar treballs o dossiers, la participació en el concurs literari de Sant Jordi i d'altres aspectes 

relacionats amb l'assignatura. Les faltes d'assistència, els retards i les faltes de disciplina no són 

aspectes avaluables. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ  
 
1.  L'avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura és continuada. S'estableix que l'alumnat 
ha d'aprovar dues de les tres avaluacions amb els següents condicionants: 
 

• La tercera avaluació ha d'estar aprovada 

• La nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser igual o superior a 5. 
 
2. L'avaluació extraordinària de setembre es farà mitjançant una prova que tindrà com a model la 
darrera prova del curs, compendi dels continguts de la matèria. També han de lliurar un dossier 
d’activitats.  
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• 2n ESO: 
Atenent a la programació de la matèria, l'avaluació de 2n d'ESO tindrà en compte els següents punts: 

1. Continguts curriculars de la matèria 

2. Projectes audiovisuals 

3. Treball ortogràfic  

4.  Lectures 

5.  Deures 

6. Actitud 

 

Pel que fa a la distribució d'aquests punts dins del pes de la nota final de cada trimestre, s'aplicaran 

els següents percentatges: 

 

60% Continguts curriculars de la matèria ( 2 proves per trimestre + dossier + projecte audiovisual* + 

treball ortogràfic) 

20% Lectura (prova escrita o treball) 

20% Deures i actitud** 

 

* El projecte audiovisual estarà relacionat amb la lectura de cada trimestre.  

** L'actitud es valorarà en aspectes com la realització de deures, el respecte de terminis a l'hora de 

lliurar treballs o dossiers, la participació en el concurs literari de Sant Jordi i d'altres aspectes 

relacionats amb l'assignatura. Les faltes d'assistència, els retards i les faltes de disciplina no són 

aspectes avaluables. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ  
 
1.  L'avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura és continuada. S'estableix que l'alumnat 
ha d'aprovar dues de les tres avaluacions amb els següents condicionants: 
 

• La tercera avaluació ha d'estar aprovada 

• La nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser igual o superior a 5. 
 
2. L'avaluació extraordinària de setembre es farà mitjançant una prova que tindrà com a model la 
darrera prova del curs, compendi dels continguts de la matèria. 
 
3.  En aprovar l'assignatura de 2n d'ESO queda aprovada l'assignatura del curs anterior.  
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• 3r ESO: 
Atenent a la programació de la matèria, l'avaluació de 3r d'ESO tindrà en compte els següents 
punts: 
1. Continguts curriculars de la matèria 
2. Projectes audiovisuals 
3. Correcció ortogràfica   
4. Lectures  
5. Deures i dossier 
6. Actitud 
7. Prova de verbs 
 
Pel que fa a la distribució d'aquests punts dins del pes de la nota final de cada trimestre, 
s'aplicaran els següents percentatges: 
 
60% Continguts curriculars de la matèria ( 2 proves per trimestre* + projecte audiovisual) 
10% Lectura (prova escrita o exposició) 
10% Deures  
10% Prova de verbs 
10% actitud ** 
 
* La correcció ortogràfica tindrà un pes important en les proves.  
** L'actitud es valorarà en aspectes com la realització de deures, el respecte de terminis a l'hora de 
lliurar treballs o dossiers, la participació en el concurs literari de Sant Jordi i d'altres aspectes 
relacionats amb l'assignatura. Les faltes d'assistència, els retards i les faltes de disciplina no són 
aspectes avaluables. 
 
CRITERIS DE RECUPERACIÓ  
 
1.  L'avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura és continuada. S'estableix que 
l'alumnat ha d'aprovar dues de les tres avaluacions amb els següents condicionants: 
 
• La tercera avaluació ha d'estar aprovada 
• La nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser igual o superior a 5. 
 
2. L'avaluació extraordinària de setembre es farà mitjançant una prova que tindrà com a model la 
darrera prova del curs, compendi dels continguts de la matèria. 
 
3.  En aprovar l'assignatura de 3r d'ESO queda aprovada l'assignatura del curs anterior. 
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• 4t ESO: 
 
Atenent a la programació de la matèria, l'avaluació de 4t d'ESO tindrà en compte els 
següents punts: 
1. Continguts curriculars de la matèria 
2. Projectes audiovisuals 
3. Correcció ortogràfica   
4. Lectures  
5. Deures i dossier 
6. Actitud 
 
Pel que fa a la distribució d'aquests punts dins del pes de la nota final de cada trimestre, 
s'aplicaran els percentatges següents: 
 
60% Continguts curriculars de la matèria ( 2 o més proves per trimestre* + projecte 
audiovisual) 
10% Lectura (prova escrita o exposició) 
20% Deures  
10% actitud ** 
 
* La correcció ortogràfica tindrà un pes important en les proves.  
** L'actitud es valorarà en aspectes com la realització de deures, el respecte de terminis a 
l'hora de lliurar treballs o dossiers, la participació en el concurs literari de Sant Jordi i 
d'altres aspectes relacionats amb l'assignatura. Les faltes d'assistència, els retards i les 
faltes de disciplina no són aspectes avaluables. 
 
CRITERIS DE RECUPERACIÓ 
 
1.  L'avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura és continuada. S'estableix que 
l'alumnat ha d'aprovar dues de les tres avaluacions amb els següents condicionants: 
 

• La tercera avaluació ha d'estar aprovada 

• La nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser igual o superior a 5. 
 
2. L'avaluació extraordinària de setembre es farà mitjançant una prova que tindrà com a 
model la darrera prova del curs, compendi dels continguts de la matèria. 
 
3.  En aprovar l'assignatura de 4t d'ESO queda aprovada l'assignatura del curs anterior. 
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• 1r BATXILLERAT: 
Atenent a la programació de la matèria, l'avaluació de 1r de batxillerat tindrà en compte els 
següents punts: 
1. Continguts curriculars de la matèria 
2. Treballs d'investigació d'aspectes específics del temari 
3. Lectures prescriptives  
4. Producció de textos escrits  
5. Normativa  
6. Assistència 
 
Pel que fa a la distribució d'aquests punts dins del pes de la nota final de cada trimestre, 
s'aplicaran els següents percentatges: 
 
70% Continguts curriculars de la matèria ( 2 proves per trimestre + treball d'investigació*) 
15% Lectures prescriptives** 
15% Producció de textos 
 
* En el cas que no es pogués realitzar el treball d'investigació, el 70% correspondria a les dues 
proves. 
** Al tercer trimestre no hi haurà lectura prescriptiva i, per tant, la producció de textos passarà a 
ser el 30% de la nota. 
 
Normativa 
La normativa de la llengua forma part dels continguts curriculars i s'avaluarà en totes les 
produccions de l'alumnat, tant escrites com orals. Les errades ortogràfiques i de gramàtica 
normativa d'aspectes que s'hagin treballat a classe, penalitzaran 0,25 punts en exàmens, 
exposicions orals, treballs i textos escrits.  
 
Assistència 
L'assistència és obligatòria al batxillerat. D'acord amb la reunió d'equip docent del 19/04/16 
s'aplicarà el protocol d'absentisme aprovat en aquesta data. 
 
 
CRITERIS DE RECUPERACIÓ  
 
1.   L'avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura és continuada. S'estableix que 
l'alumnat ha d'aprovar dues de les tres avaluacions amb els següents condicionants: 
 
• La tercera avaluació ha d'estar aprovada 
• La nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser igual o superior a 5. 
 
2.   Les lectures són prescriptives, és a dir, marcades pel Departament d'Educació. Per tant, els 
continguts relacionats amb les lectures, han d'estar aprovats. S'establirà un calendari de 
recuperacions trimestral específic per a aquests continguts. 
 
3.   La recuperació del curs es farà mitjançant una prova que tindrà com a model la darrera prova 
del curs, compendi dels continguts de la matèria. 
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• 2n BATXILLERAT: 
 
Atenent a la programació de la matèria, l'avaluació de 2n de batxillerat tindrà en compte els  
punts següents: 
1. Continguts curriculars de la matèria  
2. Treballs d'investigació d'aspectes específics del temari 
3. Lectures prescriptives  
4. Producció de textos escrits  
5. Normativa de la llengua 
6. Assistència 
 
Pel que fa a la distribució d'aquests punts dins del pes de la nota final de cada trimestre, 
s'aplicaran els següents percentatges: 
 
70% Continguts curriculars de la matèria ( 2 o més proves per trimestre+ Simulacre de 
Selectivitat + treball d'investigació*) 
30% Lectures prescriptives** 
 
* En el cas que no es pogués realitzar el treball d'investigació, el 70% correspondria a les 
proves. 
** Les lectures prescriptives es comptabilitzen  dins l’apartat específic de l’examen 
simulacre de les PAU. Al tercer trimestre no hi haurà lectura prescriptiva, per tant, l’exercici 
de literatura contindrà preguntes relatives a les dues lectures anteriors. 
 
La normativa de la llengua forma part dels continguts curriculars i s'avaluarà en totes les 
produccions de l'alumnat, tant escrites com orals. Les errades ortogràfiques i de gramàtica 
normativa d'aspectes que s'hagin treballat a classe, penalitzaran 0,25 punts en exàmens, 
exposicions orals, treballs i textos escrits.  
 
Assistència 
L'assistència és obligatòria al batxillerat. D'acord amb la reunió d'equip docent del 
19/04/16 s'aplicarà el protocol d'absentisme aprovat en aquesta data. 
 
 
CRITERIS DE RECUPERACIÓ  
 
1.   L'avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura és continuada. S'estableix que 
l'alumnat ha d'aprovar dues de les tres avaluacions amb els següents condicionants: 
 
• La tercera avaluació ha d'estar aprovada 
• La nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser igual o superior a 5. 
 
2.   Les lectures són prescriptives, és a dir, marcades pel Departament d'Educació. Per tant, 
els continguts relacionats amb les lectures, han d'estar aprovats.  
3.   La recuperació del curs es farà mitjançant una prova que tindrà com a model la darrera 
prova del curs, compendi dels continguts de la matèria. 


