CRITERIS D’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECUPERACIÓ
LLENGUA I LITERATURA CASTELLANES
NIVELL
1 ESO
2 ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ
●

Nota mitjana dels exàmens escrits - 50%

●

Activitats competencials - 50%
Expressió oral i escrita respecte a
les lectures trimestrals (dossiers,
presentacions, book trailers…
 )
Gestió del material
Treballs i feines dirigides
Resums
Participació
Actitud

● Falta d’ortografia -0’1 fins a 1 punt per
examen
● Les faltes d’assistència injustificades
poden suposar un descens en la nota
d’avaluació

CRITERIS DE RECUPERACIÓ I PROMOCIÓ
●

Si l’alumne/a té aprovat els tres
trimestres, es farà la mitjana aritmètica

●

Per aprovar el curs, l’alumne/a ha de
tenir aprovades, mínim, dues avaluacions
(sempre i quan una d’elles sigui la tercera)

●

Si es realitzen recuperacions durant el
mes
de
juny,
l’alumnat
podrà
presentar-s’hi.

●

La prova serà dels continguts bàsics de
tot el curs i/o constarà d’un treball extra
competencial on es posi de manifest els
continguts i procediments bàsics del curs
per aprovar

●

L’alumne/a que promocioni amb la
matèria de Castellà suspesa, aprovarà si
durant el curs següent obté una mitjana
de 5 o superior a 5.

●

Si l’alumne/a té aprovat els tres
trimestres, es farà la mitjana aritmètica

●

Per aprovar el curs, l’alumne/a ha de
tenir aprovades, mínim, dues avaluacions
(sempre i quan una d’elles sigui la tercera)

●

Si es realitzen recuperacions durant el
mes
de
juny,
l’alumnat
podrà
presentar-s’hi.
La prova serà dels continguts bàsics de
tot el curs i/o constarà d’un treball extra
competencial on es posi de manifest els
continguts i procediments bàsics del curs
per aprovar

● Opcions per pujar nota:
Guanyar un dels premis Sant
Jordi: fins a 0,5p de la nota
del tercer trimestre
-

3 ESO
4 ESO
GRUPS
ORDINA
RIS

●

●

●

Entregar una fitxa de lectura
(d’un llibre que no sigui de
lectura obligatòria): fins a
0,25p de la nota del trimestre
pertinent. Si la fitxa no
assoleix els continguts, el
professor/a pot decidir no
pujar cap dècima.

Nota mitjana dels exàmens escrits - 70%

(Tenint en compte que els exàmens estan
basats
en
el
Currículum
i
són
competencials)

Activitats competencials extra - 30%
Expressió oral i escrita respecte a
les lectures trimestrals (dossiers,
presentacions, book trailers…
 )
Gestió del material
Treballs i feines dirigides
Resums
Participació
Actitud
Falta d’ortografia -0’1 fins a 2 punts per
examen

●

Les faltes d’assistència injustificades
poden suposar un descens en la nota
d’avaluació

●

Opcions per pujar nota:
Guanyar un dels premis Sant
Jordi: fins a 0,5p de la nota
del tercer trimestre

●

●

L’alumne/a que promocioni amb la
matèria de Castellà suspesa, aprovarà si
durant el curs següent obté una mitjana
de 5 o superior a 5. En el cas de que
l’alumne/a sigui de 4 ESO, aquest tindrà
l’opció de recuperar la matèria segons
el
calendari
de
recuperacions
establertes pel centre.

-

3 ESO
4 ESO
GRUPS
REFORÇ

●

●

Nota mitjana dels exàmens escrits - 70%

●

Si l’alumne/a té aprovat els tres
trimestres, es farà la mitjana aritmètica

●

Per aprovar el curs, l’alumne/a ha de
tenir aprovades, mínim, dues avaluacions
(sempre i quan una d’elles sigui la tercera)

●

Si es realitzen recuperacions durant el
mes
de
juny,
l’alumnat
podrà
presentar-s’hi. La prova serà dels
continguts bàsics de tot el curs i/o
constarà d’un treball extra competencial
on es posi de manifest els continguts i
procediments bàsics del curs per aprovar

●

L’alumne/a que promocioni amb la
matèria de Castellà suspesa, aprovarà si
durant el curs següent obté una mitjana
de 5 o superior a 5. En el cas de que
l’alumne/a sigui de 4 ESO, aquest tindrà
l’opció de recuperar la matèria segons
el
calendari
de
recuperacions
establertes pel centre.

●

(Es poden incloure presentacions orals,
proves escrites,...)

Si l’alumne/a té aprovat els tres
trimestres, es farà la mitjana aritmètica

●

Activitats d’expressió oral i escrita,
lectures, comentaris, participació i
treballs dirigits - 20%

Per aprovar el curs, l’alumne/a ha de
tenir aprovades, mínim, dues avaluacions
(sempre i quan una d’elles sigui la tercera)

●

Si es realitzen recuperacions durant el
mes
de
juny,
l’alumnat
podrà
presentar-s’hi i recuperar les avaluacions
suspeses (a 2º de BTX es fan al maig)

●

A la recuperació extraordinària del mes
de setembre (només per 1 BTX) es farà un
examen de tots els continguts del curs
(basat en la selecció dels continguts
mínims establerts per el Departament).

●

L’alumne/a que promocioni amb la
matèria de Castellà suspesa (en el cas
de 1BTX), aprovarà si durant el curs
següent obté una mitjana de 5 o
superior a 5.

(Tenint en compte que els exàmens estan
basats
en
el
Currículum
i
són
competencials)

Activitats competencials extra - 30%
Expressió oral i escrita respecte a
les lectures trimestrals (dossiers,
presentacions, book trailers…
 )
Gestió del material
Treballs i feines dirigides
Resums
Participació
Actitud

●

Falta d’ortografia -0’1 fins a 1 punt per
examen

●

Les faltes d’assistència injustificades
poden suposar un descens en la nota
d’avaluació

●

Opcions per pujar nota:
Guanyar un dels premis Sant
Jordi: fins a 0,5p de la nota
del tercer trimestre
-

1 BTX
2BTX

Entregar una fitxa de lectura
(d’un llibre que no sigui de
lectura obligatòria): fins a
0,25p de la nota del trimestre
pertinent. Si la fitxa no
assoleix els continguts, el
professor/a pot decidir no
pujar cap dècima.

●

●

Entregar una fitxa de lectura
(d’un llibre que no sigui de
lectura obligatòria): fins a
0,25p de la nota del trimestre
pertinent. Si la fitxa no
assoleix els continguts, el
professor/a pot decidir no
pujar cap dècima.

Nota mitjana dels exàmens escrits i orals
- 80%

●

Falta d’ortografia -0’1 sense límit

●

Les faltes d’assistència injustificades
poden suposar un descens en la nota
d’avaluació

●

Opcions per pujar nota:
Guanyar un dels premis Sant
Jordi: fins a 0,5p de la nota
del tercer trimestre

●

A la Memòria de final de curs s’haurà de valorar en quin grau s’han pogut implantar les
activitats tinguent en compte la situació en la que ens trobem actualment (Covid19 - Set 2020).

LLENGUA I LITERATURA CLÀSSIQUES (LLATÍ)
NIVELL

CRITÈRIS D’AVALUACIÓ
●

Nota mitjana
escrits - 50%

exàmens

●

Si l’alumne/a té aprovat els tres trimestres, es
farà la mitjana aritmètica

●

Activitats competencials - 50%
Dossiers d’activitats
diàries
Puntualitat en el
lliurament de les
activitats i polidesa
de les mateixes
Treballs i feines
dirigides
Activitats a classe
Participació
Actitud

●

Per aprovar el curs, l’alumne/a ha de tenir
aprovades, mínim, dues avaluacions (sempre i
quan una d’elles sigui la tercera)

●

Si es realitzen recuperacions durant el mes de
juny, l’alumnat podrà presentar-s’hi. La prova
serà dels continguts bàsics de tot el curs i/o
constarà d’un treball extra competencial on es
posi de manifest els continguts i procediments
bàsics del curs per aprovar

●

A la recuperació del mes de setembre es farà un
examen de tots els continguts del curs (basat en
la selecció dels continguts mínims establerts
per el Departament). Serà obligatori, també,
entregar al professor les activitats d’estiu si
s’escau. (La nota adicional d’aquestes feines
només sumarà si l’alumne/a té una nota mínima
de 4 a l’examen)

●

L’alumne/a que promocioni amb la matèria de
Castellà suspesa, aprovarà si durant el curs
següent obté una mitjana de 5 o superior a 5.
En el cas de que l’alumne/a sigui de 4 ESO,
aquest tindrà l’opció de recuperar la matèria
segons el calendari de recuperacions
establertes pel centre.

●

Si l’alumne/a té aprovat els tres trimestres, es
farà la mitja aritmètica

●

La matèria de llengua es considera d’avaluació
contínua si s’aprova el tercer trimestre amb una
nota igual o superior a 5’5 no ha de fer examen
de recuperació. De la mateixa manera, si el que
se suspèn és el 3r trimestre, sí que haurà de
fer-lo .

●

La matèria de cultura i civilització
acumulativa; tot examen suspès ha
recuperat amb una altra prova, això si
aprovat l’avaluació un cop feta la
aritmètica entre les proves de llengua

4 ESO

dels

CRITERIS DE RECUPERACIÓ I PROMOCIÓ

● Les
faltes
d’assistència
injustificades poden suposar un
descens en la nota d’avaluació

●

●

1BTX
2BTX

●

Es faran un mínim de 4 exàmens
per cada avaluació. Dos del bloc
de cultura i civilització i dos del
bloc lingüístic amb exercicis de
morfologia, sintaxi i traducció.
El treball quotidià de traducció,
els exercicis fets a casa i els
treball són conditio sine qua
non,
necessària,
però
no
suficient, per a la superació de
l’assignatura.A cada avaluació la
nota es reparteix en:
90% : mitjana aritmètica dels

no és
de ser
no s’ha
mitjana
i les de

exàmens de cada avaluació. Per
fer aquesta mitjana s’ha d’haver
assolit un mínim de 4 en cada
bloc, en cas contrari l’avaluació
queda
suspesa
per
impossibilitat de fer la mitjana.
●

●

10%: lliurament dels deures,
correcció a classe, participació,
etc.

cultura.
●

Si es realitzen recuperacions durant el mes de
juny, l’alumnat podrà presentar-s’hi i recuperar
les avaluacions suspeses (a 2º de BTX es fan al
maig)

●

A la recuperació extraordinària del mes de
setembre (al juny pels de segon de BTX) es farà
un examen de tots els continguts del curs (basat
en la selecció dels continguts mínims establerts
per el Departament).

A la Memòria de final de curs s’haurà de valorar en quin grau s’han pogut implantar les
activitats tinguent en compte la situació en la que ens trobem actualment (Covid19 - Set 2020).

