
DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 
➢ ESO 2019-2020 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. El professorat de llengua castellana i literatura ha d’avaluar l’alumnat dels           
continguts corresponents a les quatre dimensions que formen l’àmbit lingüístic          
(comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i literària), a més de la            
dimensió actitudinal i plurilingüe i les competències transversals acordades (àmbit          
digital i personal i social). 

2. Al llarg de la ESO el professorat haurà d’avaluar: 

● les 12 competències lingüístiques de les 4 dimensions,  

● les 3 actitudinals i plurilingües i 

● les competències transversals (digital i personal i social) dintre de les           
activitats lingüístiques. 

3. Fer proves escrites és opcional del professorat i, en aquest cas, es tindrà en              
compte juntament amb totes les activitats que avaluen les competències a les            
quals hi pertanyen.  

En el cas que no hi hagi prova escrita, la nota de les dimensions s’extraurà de la                 
mitjana de les activitats corresponents. 

4. La qualificació trimestral s’obtindrà de la mitjana de les notes que pertanyen a             
cada dimensió.  

La qualificació anual s’adquirirà de la ponderació de les qualificacions trimestrals           
que es correspondrà amb aquests percentatges:  

● 1r trimestre 30% 

● 2n trimestre 30%  

● 3r trimestre 40%.  

5. En acabar cada curs, l’alumnat haurà d’aconseguir uns coneixements mínims per           
aprovar l’assignatura que queden resumits així: 

DIMENSIÓ 
COMPRENSIÓ 
LECTORA 

És capaç de determinar les idees principals i secundàries d’un          
text i la seva intenció comunicativa. 

DIMENSIÓ 
EXPRESSIÓ 
ESCRITA 

És capaç d’utilitzar estratègies de generació i organització        
d’idees i redactar un text de forma adequada, coherent,         
cohesionada i amb correcció ortogràfica, gramatical i lèxica. 

DIMENSIÓ 
EXPRESSIÓ 
ORAL 

És capaç d’estructurar el discurs oral de forma coherent i          
cohesionada per tal d’expressar-se amb el registre adequat,        
parlar amb correcció lingüística i utilitzar els recursos prosòdics         
i  no verbals. 

DIMENSIÓ 
LITERÀRIA 

És capaç de comprendre els textos literaris i crear-ne de          
propis. 
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DIMENSIÓ 
ACTITUDINAL I 
PLURILINGÜE 

És capaç d’adquirir l’hàbit de la lectura, valorar l’escriptura com          
a mitjà de comunicació, implicar-se activament en interaccions        
orals i manifestar una actitud de respecte cap als altres. 

 

6. Les competències transversals que avaluarem a l’assignatura a dintre de les           
activitats lingüístiques seran: 

● Àmbit digital 
- C2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i          

tractament de dades numèriques per a la producció de documents. 

- C3: Utilitzar les aplicacions bàsiques d'edició d'imatge fixa, so i imatge en            
moviment per a producció de documents digitals. 

- C4: Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al          
treball a realitzar tot considerant diverses fonts i mitjans. 

● Àmbit personal i social 

- C2: hàbits i estratègies d'aprenentatge.  

Mostra interès sostingut en els temes proposats. És constant en la realització            
de les tasques encomanades. Anota les tasques a l'agenda. Porta el material            
necessari per treballar. Generalitza o abstreu els aprenentatges adquirits.         
Prioritza les tasques que ha de realitzar segons els objectius. 

- C3: aprenentatge al llarg de la vida.  

És puntual. Respecta les normes establertes. Ajuda els companys de grup i            
accepta ser ajudat quan ho necessita. 

- C4: participació. 

Participa en el funcionament i en les decisions de l'aula. 

7. Activitat Servei Comunitari 3r ESO. 

Aquesta activitat està inclosa en la nostra programació de 3r d’ESO.  

Dintre de la dimensió d’expressió escrita (bloc temàtic de tipologia textual, text            
argumentatiu), es demanarà a l’alumnat que realitzi un escrit d’aquest tipus que            
respongui al següent títol: “Ventajas de colaborar en el programa de Servicio            
Comunitario de Canet”.  

8. No s’acceptaran treballs fora de termini. Si un alumne/a no lliura les activitats             
corresponents a un apartat dels esmentats anteriorment, renuncia al percentatge          
de la nota assignada al mateix. 

9. L’alumnat tindrà la possibilitat de millorar i canviar la nota aconseguida a les             
activitats si torna a lliurar l’exercici i ha tingut en compte les indicacions realitzades              
pel professorat. 

10. És imprescindible portar cada dia a classe el material necessari: estris per treballar             
(paper, bolígraf...), dossier, llibre de text, llibre de lectura, així com complir les             
dates de lliurament de les activitats. No complir aquests requisits influirà en la nota              
del trimestre i, a més, a la competència transversal personal i social. 

11. La còpia d’exàmens, treballs, redaccions o deures se sancionarà amb NA (No            
assoliment) de l’activitat, que no es podrà recuperar durant aquella avaluació. 

2 



12. Els treballs i dossiers deuen estar ben presentats i amb el nivell corresponent a              
l’etapa. S’utilitzarà per a la presentació d’activitats paper mida DIN-A 4 o llibreta             
(segons necessitats de l’alumnat). 

13. Si un alumne/a no assisteix a una activitat d’avaluació i justifica la falta, realitzarà              
la prova segons indicacions del professorat. 

14. Als exàmens, redaccions i altres exercicis escrits, la nota es veurà afectada per             
l’ortografia de la següent manera: es descomptarà 0,1 punt sobre 10 per cada             
errada ortogràfica fins un màxim de 2 punts. Cada falta es tindrà en compte una               
vegada. 

15. Prova d’avaluació diagnòstica de 4t d’ESO: al 3r trimestre de 4t d’ESO es tindrà en               
compte el resultat de la prova a l’avaluació i farà mitjana amb la resta d’exàmens.  

● alt, AE 

● mitjà-alt, AN 

● mitjà-baix, AS 

● baix, NA 

CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ 
1. Si un alumne/a suspèn una avaluació durant el curs, el professorat li donarà la              

possibilitat de recuperar-la amb activitats específiques durant l’avaluació següent.         
En el cas de la 3ª avaluació, el professorat proposarà a l’alumnat suspès activitats              
de recuperació corresponents a cada dimensió. 

2. Per recuperar una avaluació suspesa és obligatori tenir qualificades totes les           
activitats avaluables del trimestre en curs corresponents a cada dimensió. 

3. Si un alumne/a té suspesa l’assignatura a final de curs, per a la recuperació              
extraordinària (juny) es tindran en compte dos apartats: 

a. La presentació d’activitats que el professorat consideri adients segons         
l’alumne/a. 

b. La realització d’un examen de continguts mínims que contempli les diferents           
dimensions. 

Cada bloc suposarà un 50% de la nota. La dificultat de l’examen i dels exercicis               
respondrà als continguts mínims impartits durant el curs, però no podem avaluar            
aspectes importants (oralitat, la constància en la feina, la participació, creativitat,           
representacions teatrals...), per tant, la nota màxima que pot obtenir és AS            
(Assoliment Satisfactori). 

En cas d’alumnat amb PI aquest percentatge pot variar. 

4. Si un alumne/a no recupera l’assignatura a l’avaluació extraordinària, podrà          
recuperar-la si aprova el 1r trimestre del curs actual. Per acabar, es considerarà             
aprovat/a si supera la matèria del curs següent. En ambdós casos, han d’estar             
avaluades totes les activitats de les diferents dimensions. 

5. En tot cas, si un alumne/a no aprova el curs i té suspès el curs anterior, el                 
professorat a través d’activitats avaluadores li donarà la possibilitat d’aprovar el           
curs anterior. 

 

➢ BATXILLERAT 2019-2020 
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CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ 
1. L’ortografia se sancionarà amb el descompte de 0,1 punt (sense límits de punts)             

per cada error i cada vegada que aquest aparegui. 

2. Si un alumne/a no lliura les activitats corresponents a un apartat dels esmentats             
posteriorment, renuncia al percentatge de la nota assignat al mateix. 

3. És obligatori complir les dates de lliurament de les activitats. No s’admetran            
exercicis fora de termini. 

4. Per realitzar la mitjana entre els percentatges dels diferents blocs, la qualificació            
obtinguda a l’apartat d’exàmens ha de ser com a mínim de 3 punts. 

5. Per realitzar la mitjana del curs es tindran en compte aquests percentatges: 

● 1r trimestre 30% 

● 2n trimestre 30%  

● 3r trimestre 40%.  
Els continguts de batxillerats queden distribuïts de la següent manera: 

1r Batxillerat 2n Batxillerat 

● La comunicación.  Elementos y funciones. 

● El texto y sus propiedades: adecuación,      
coherencia y cohesión. 

● Tipos de texto por la intención y la forma del          
discurso: narrativo, descriptivo, dialogado,    
expositivo, argumentativo, instructivo y    
predictivo. 

● Morfología: características de todas las     
categorías gramaticales.  

Los contenidos literarios que se impartirán estarán       
directamente relacionados con las lecturas     
prescriptivas y los viajes organizados por el       
departamento a Madrid y Camino de Santiago. 

 

La literatura se impartirá a través de las        
exposiciones orales del alumnado y se centrará en        
la Antología de la poesía española, una de las         
lecturas prescriptivas.  

 

● Repaso del concepto de texto y sus       
propiedades: adecuación, coherencia   
y cohesión. 

● Lenguajes específicos. 

● Léxico y semántica. 

● Las variedades de la lengua. 

● Sintaxis: los complementos. 

● Clasificación de la oración simple y la       
compuesta. 

Los contenidos literarios que se impartirán      
estarán directamente relacionados con las     
lecturas prescriptivas y los viajes     
organizados por el departamento a Madrid,      
Soria y Camino de Santiago. 

 

 

CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ 
1r de batxillerat 

Matèria de Lengua Castellana i literatura 

La qualificació de cada trimestre respondrà als següents percentatges: 

● 60% exàmens teòrics-pràctics de cada un dels temes estudiats durant el           
trimestre 
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● 20% exercicis d’escriptura: sobre les lectures obligatòries, esquemes, resums…  

● 20% treballs d’expressió oral –exposicions o intervencions en la correcció dels           
diferents exercicis- i els suports que utilitzen: esquemes, Power Point, blog           
informàtic… 

Matèries de Literatura Castellana i Literatura Universal 

La qualificació de cada trimestre respondrà als següents percentatges:  

● 50% exàmens 

● 25% activitats d’expressió escrita 

● 25% a les exposicions orals.  

Es tindrà molt en compte la constància de portar el llibre de lectura a les classes i es                  
descomptaran 0’2 punts de la nota global del trimestre cada vegada que l’alumne/a no              
el porti. 

NOTA: Per acord entre els departaments de Llengua catalana i castellana, cada            
departament impartirà l’assignatura de Literatura Universal durant 2 cursos. Si un any            
no es cursa aquesta matèria per falta d’alumnat, no comptabilitzarà dintre dels 2             
cursos establerts. 

2n de batxillerat 
Matèria de Lengua Castellana i literatura 

La qualificació de cada trimestre respondrà als següents percentatges:  
● 70% exàmens 

● 10% lectures obligatòries 

● 20% exercicis de producció de textos i els comentaris lingüístics. 

CRITERIS PER A LA RECUPERACIÓ 

1. Si un alumne/a suspèn una avaluació durant el curs, durant la 3a avaluació             
s’utilitzen de manera teòrico-pràctica tots els continguts impartits durant el curs,           
per tant es considerarà que si un alumne/a aprova les activitats proposades al 3r              
trimestre aprovarà el curs.  

Si suspèn la 3ª i la mitjana dels 3 trimestres és igual o superior a 5 estarà                 
aprovat/a; si no és igual a 5 es considerarà que l’alumne/a ha de recuperar a la                
prova extraordinària. 

2. La recuperació extraordinària de 1r i 2n de batxillerat consistirà en un examen             
teoricopràctic en què apareixerà la matèria impartida durant el curs. 

3. En el cas que l‘alumne/a tingui pendent la matèria de 1r de Batxillerat, i no l’hagi                
recuperat durant els exàmens de recuperació convocats, podrà aprovar 1r si           
aprova 2n. 

En el cas de 2n de batxillerat, l’alumnat no podrà fer ús per aprovar de la                
qualificació de 1r i haurà d’aprovar 2n . 

4. És obligatori que l’alumnat es presenti a les convocatòries de recuperació de les             
matèries del departament. 

5. A la recuperació extraordinària, la nota màxima serà de 5, ja que durant el curs els                
alumnes han estat avaluats de diferents habilitats que no queden reflectides en un             
únic examen de recuperació. 
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6. Les assignatures de Literatura Castellana i Literatura Universal es recuperaran          
amb activitats específiques durant el trimestre següent. A més es realitzaran els            
exàmens de recuperació corresponents obligatòriament. 
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