
AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
Pel que fa a l’avaluació, es fomenta que l'alumnat sigui conscient de tot el procés               
d'aprenentatge seguit, que pugui utilitzar de manera funcional la reflexió sobre la llengua             
revisant i reformulant les seves produccions i sàpiga transferir allò après a diferents             
situacions. El professorat com a mediador i assessor i els treballs cooperatius donen a              
l'alumnat el protagonisme i la responsabilitat del seu aprenentatge i l'ajuden a valorar i a               
millorar el propi treball.  
 
L'avaluació de la matèria Llengua catalana i literatura és contínua i per superar la matèria               
a l’ESO cal l’adquisició d’aquestes competències i actituds: 

 
● Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida             

quotidiana, dels mitjans de comunicació i   acadèmics per comprendre’ls. 
 

● Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets               
lèxics i morfosintàctics per comprendre’l. 

 
● Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir           

coneixement. 
 
● Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i partir de            

la generació d’idees i la seva organització. 
 

● Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació,             
coherència, cohesió i correcció lingüística. 

 
● Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. 

 
● Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels            

mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals. 
 

● Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i           
correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents. 

 

● Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar,           
mantenir i acabar el discurs. 

 
● Llegir obres i conèixer els /les autores/ores i els períodes més significatius de la              

literatura catalana, castellana i universal. 
 

● Expressar oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot           
identificant gèneres, i interpretant i valorant recursos literaris dels textos. 

 

●  Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. 

 
● Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al               

coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per             
estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres. 

 



● Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i            
d’escolta. 

 
● Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de             

l’entorn pròxim i d’arreu. 
 
 
Per valorar la tasca de l'alumne/a, es tenen en compte diverses avaluacions: 

 
L'avaluació inicial es realitza a principi de curs, sobretot a 1r d'ESO, i pretén que els nois i                  
noies siguin conscients dels seus coneixements previs. 

L'avaluació formativa inclou totes les activitats que s'avaluen a mesura que s'expliquen els             
continguts. 

L'avaluació final, ja sigui a final de trimestre o a final de curs. 

 
Els instruments d'avaluació són: 

 
● Per a l'avaluació formativa: 

- Lectura en veu alta 
- Activitats competencials 
- Dictats 
- Textos escrits 
- Presentacions orals 
- Actitud: interès i participació a l'aula, respecte, assistència i puntualitat. 
 

● Per a l'avaluació final: 

- Llibreta / dossier 
- Proves de continguts 
- Proves / treballs / booktrailers dels llibres de lectura 
- Treballs de síntesi 
- Projectes 

 
Cadascuna de les activitats avaluables es valoren mitjançant rúbriques amb aquests           
camps: 

 
Indicadors d'assoliment. Són el nivell de més concreció dels aspectes rellevants per a             
l'avaluació. Estan relacionats amb els criteris d'avaluació, els continguts i les competències. 

Nivells d'assoliment. Indiquen els graus d'adquisició d'un determinat indicador mitjançant          
una escala qualitativa de tres nivells: bàsic, és a dir un assoliment satisfactori (AS), avançat,               
això és un assoliment notable (AN), i excel·lent, per tant un assoliment excel·lent (AE). A               
més, juntament a cada nivell, s'ofereix el valor numèric que li correspon. El valor numèric té                
una doble funció: permet quantificar l'avanç de cada alumne i facilita el càlcul dels              
percentatges atorgats a les diferents activitats. 



A continuació, es mostra un exemple de rúbrica indicadors associats a la literatura i a la                
llengua: 

 

 

 
Si el resultat de l'avaluació no es correspon amb cap nivell d'assoliment, es considera              
l'activitat no assolida (NA) i li correspon un 1. 

 
Per aprovar Llengua catalana i literatura, a final de curs, la nota mitjana de les tres                
avaluacions ha de ser AS a l'ESO i un 5 sobre 10 a Batxillerat. 
 
Cal remarcar que al Batxillerat, l’examen trimestral realitzat durant la Setmana Verda és el              
que té més pes en l’avaluació. 

 
Pel que fa a la recuperació de la matèria a l’ESO, després de cada avaluació, l’alumnat té                 
la possibilitat d’entregar les tasques pendents o suspeses durant la setmana programada en             
el calendari de recuperacions. Si l’alumne/a té suspesa la matèria a final de curs, per a                
l’avaluació extraordinària es tenen en compte: 

 
● la presentació de tres activitats d’expressió escrita i la presentació del dossier            

d’activitats que s’han realitzat durant el curs. 
 

● la realització d’un examen (de continguts i de lectures, si s’escau) 
 
La nota màxima que pot obtenir l’alumnat en la recuperació és un AS (assoliment              
satisfactori). Si l’alumne/a no es presenta a l’avaluació extraordinària, es manté la nota de              
l’avaluació de juny. 
 
Referent a la recuperació de cursos pendents, l’alumne/a pot realitzar una prova específica             
de la matèria per superar-los. 
 
Pel que fa a la recuperació de l’assignatura al Batxillerat, com que la matèria és               
d’avaluació contínua i acumulativa, no hi ha examen de recuperació de les avaluacions             
suspeses. Si l’alumne/a té suspesa la matèria a final de curs, pot presentar-se a l’avaluació               
extraordinària; la nota màxima que és possible obtenir és un 6. 

Indicador AS (2) AN (3) AE (4) 

Assenyala en un text 
narratiu el 
plantejament, el nus i 
el desenllaç i resumeix 
el contingut de cada 
part. 

Ho duu a terme de 
manera poc clara, fluida, 
coherent i amb errades 
ortogràfiques. 

Ho duu a terme de 
manera força clara, 
fluida, coherent i sense 
gaires errades 
ortogràfiques. 

Ho duu a terme de 
manera clara, fluida, 
coherent i sense 
errades ortogràfiques. 

Indicador AS (2) AN (3) AE (4) 

Fes una llista de    
diferents mots que has    
d'ordenar 
alfabèticament. 

Ho fa correctament en la     
meitat dels casos. 

Ho fa correctament en la     
majoria dels casos. 

Ho fa correctament en    
tots els casos. 



L’alumne/a que comenci a cursar 2n de Batxillerat amb l’assignatura de 1r suspesa la              
recupera si aprova les activitats de recuperació proposades. 
 
 


