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Llengua catalana i literatura, 1r d’ESO  

L’objectiu principal de l’assignatura de llengua catalana i literatura és assolir les competències 

pròpies de l’àmbit lingüístic en aquesta llengua, és a dir, el domini de les dimensions: Comprensió 

lectora, Expressió escrita, Comunicació oral i Literatura. 

Per assolir el domini de la llengua cal, a més, una actitud de participació i de respecte, així com la 

progressiva adquisició d’un hàbit de lectura que ajudi a mantenir i millorar les habilitats apreses. 

Tot això queda recollit en la dimensió actitudinal i plurilingüe. 

Els criteris d’avaluació han estat elaborats a partir de les indicacions del Departament 

d'Ensenyament i, segons el Decret 187/2015, de 25 d'agost (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015). 

La importància de les diferents dimensions es mesura de la següent manera: 

Comprensió lectora 30% Actitud 20% 

Expressió escrita 20% Literatura 10% 

Comunicació Oral 20%   

 

Totes les habilitats de cada dimensió es treballen trimestralment a excepció de la literatura, que es 

treballarà durant el segon trimestre a partir d’un text literari per al concurs de Sant Jordi. 

La taula següent recull les competències que treballarem i avaluarem a 1r d’ESO.  

C. lectora 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits per 
comprendre’ls. 

 

2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne el 
vocabulari per comprendre’l. 

 

3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.  

Expressió 

escrita 
4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa, a partir de l’organització 
d’idees. 

 

5. Escriure textos de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció.  

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

Comuni 
cació  
oral 

7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos oral.  

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

 

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

 

Actitud 1. . Adquirir l’hàbit de la lectura per accedir a la informació, i per al gaudi personal; i 
valorar com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres. 

 

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

3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística.   

Literatura 11. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. 2n 

trim. 



Criteris d’avaluació trimestral 

Totes les competències treballades durant el trimestre han d’estar assolides.  

El nivell d’assoliment es reflecteix de manera qualitativa al butlletí de notes amb les expressions 

següents: assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE). 

 Si una competència no està assolida (NA) es podrà recuperar durant el trimestre següent.  

L’avaluació forma part del procés d’aprenentatge i, per tant, és contínua. Els instruments 

d’avaluació (rúbriques, autoavaluacions, i altres activitats seran presentats a l’alumnat amb 

antelació).  

 La valoració final del trimestre es fa a partir de totes les activitats avaluables (exàmens, 

exposicions orals, treballs específics i/o projectes). 

 L’observació de la professora és una eina d’avaluació.  

 L’autoavaluació i l’avaluació entre iguals també són instruments que es comprenen dins de la 

nota global del trimestre. 

 L’avaluació de les lectures obligatòries s’inclou en la dimensió comprensió lectora, la 

dimensió expressió escrita i l’actitudinal. 

 Els deures també són avaluables. Són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha 

après a classe. 

El domini progressiu de l’ortografia, la gramàtica i la puntuació s’avalua en totes les 

produccions de l’alumnat i ajuda a determinar el nivell d’assoliment de l’Expressió escrita. 

L’actitud es valora a partir de:  

 les intervencions orals en català a l’aula, 

 l’escolta i el respecte per les intervencions dels altres, 

 la realització de les tasques en del temps assignat, 

 el compliment de terminis de lliurament de treballs.  

Criteris d’avaluació final 

El curs estarà aprovat si dues de les tres avaluacions estan aprovades. La tercera avaluació és la més 

important i, per això, totes les competències treballades durant el 3r trimestre han d’estar assolides 

(a excepció de la competència literària).  

Criteris de recuperació  

L’alumnat recuperarà les competències no assolides a partir d’un treball, un dossier o una prova 

específica. El lliurament d’aquests treballs o la realització de la prova es faran en la data prevista 

dins del calendari de recuperacions. 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 

Com que l’avaluació de la matèria és continuada al llarg de tota l’ESO, si s’assoleixen totes les 

competències d’un curs es consideren assolides les del curs anterior. 

 


