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CRITERIS D’AVALUACIÓ I CORRECCIÓ 3r TRIMESTRE 2020 
  
En general, i per complir amb la particularitat de la matèria i amb les directrius del Departament, TOTES les activitats i proves que hauran de fer els 

alumnes, tant si són per millorar la nota com si són per superar algun o alguns trimestres suspesos, seran ÍNTEGRAMENT COMPETENCIALS. 

Així doncs, el criteri perquè un alumne superi la matèria és que demostri l’ús competencial de la llengua catalana segons el nivell que cursa i segons el seu 

nivell particular, si s’escau. 

El domini de la competència lingüística es basarà en les següents habilitats: 

● La comprensió lectora 

● L’expressió escrita 

● La reflexió lingüística bàsica i adaptada a cada nivell 

  
*CL, CO, EO i EE= Comprensió lectora/Comprensió oral/Expressió oral/Expressió escrita 
nstitut Joan Guinjoan i Gispert 

 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ I MILLORA 

1 ESO La nota base és la mitjana del 1r i 2n trimestres (si            
ambdós estan aprovats). Els alumnes que no tinguin        
aprovat el 2n trimestre o cap dels dos hauran de          
recuperar el trimestre o trimestres suspesos per tal de         
fer la mitjana.  
  
A més, tant si estan tots els trimestres aprovats com si           
no, les activitats dutes a terme durant aquest 3r trim.          
serviran per arrodonir a l’alça 1 o 1 i ½ punts, sempre i             
quan les tasques estiguin ben fetes i s’adeqüin al que          
realment se’ls demana. 
  
La nota mitjana dels 2 trimestres (si estan aprovats o          
recuperats) més els punts d’arrodoniment seran la nota        
de la Mitjana final i la definitiva. 
  
 
 

Durant el 3r trimestre es duran a terme diferents tipus d’activitats: 
 *Activitats puntuables per tal d’arrodonir la nota a l’alça i per consolidar els aspectes de la 
llengua que s’han treballat durant els 2 trimestres anteriors (mai avançarem matèria a excepció dels 
casos que el reforç hagi de ser a l’alça). Aquestes activitats sempre seran COMPETENCIALS (CL, 
CO, EO i EE)*.  
Els alumnes que hagin de recuperar el 2n trimestre o els dos hauran de fer:  
 *Una prova avaluable que constarà de diverses parts:  
1. Una comprensió lectora que inclourà un conjunt de preguntes sobre el text que hauran llegit. 
2. També hi haurà preguntes de morfosintaxi, això sí, sempre de continguts treballats prèviament              
a classe (identificació de categories gramaticals i tipus de sintagmes, identificació dels diferents             
temps verbals treballats, només formes simples, i qüestions relacionades amb l’ortografia, sobretot,            
sobre accentuació i síl·labes, i el lèxic, ús de sinònims i antònims, expressions i frases fetes).  
3. Una expressió escrita que podrà ser un text descriptiu, la creació d’un conte breu, d’un text                 
teatral o un diàleg narratiu.  
Aquesta prova es realitzarà el dia 18 de maig de 2020 a les 9h i tindreu 1.5 hores per realitzar-la i                     
enviar-la a la professora.  
Els alumnes de PIM disposaran d’una hora més, és a dir, de 2.5 hores, per realitzar-la i                 
enviar-la.  
Serà la professora de la matèria qui la farà arribar als alumnes minuts abans pel Classroom                
i/o correu electrònic.  
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(Si algun alumne té o tindrà problemes de connectivitat, s’adequarà la prova a les seves mancances                
i/o necessitats.)  

2 ESO 

La nota base és la mitjana del 1r i 2n trimestres (si            
ambdós estan aprovats). Els alumnes que no tinguin        
aprovat el 2n trimestre o cap dels dos hauran de          
recuperar el trimestre o trimestres suspesos per tal de         
fer la mitjana.  
  
A més, tant si estan tots els trimestres aprovats com si           
no, les activitats dutes a terme durant aquest 3r trim.          
serviran per arrodonir a l’alça 1 o 1 i ½ punts, sempre i             
quan les tasques estiguin ben fetes i s’adeqüin al que          
realment se’ls demana. 
  
La nota mitjana dels 2 trimestres (si estan aprovats o          
recuperats) més els punts d’arrodoniment seran la nota        
de la Mitjana final i la definitiva. 

Durant el 3r trimestre es duran a terme diferents tipus d’activitats: 
  
*Activitats puntuables per tal d’arrodonir la nota a l’alça i per consolidar els aspectes de la                
llengua que s’han treballat durant els 2 trimestres anteriors (mai avançarem matèria a excepció dels               
casos que el reforç hagi de ser a l’alça). Aquestes activitats sempre seran COMPETENCIALS (CL,               
CO, EO i EE).  
  
Els alumnes que hagin de recuperar el 2n trimestre o els dos hauran de fer:  
  
*Una prova avaluable que constarà de diverses parts:  
1. Una comprensió lectora que inclourà un conjunt de preguntes sobre el text que hauran llegit. 
2. També hi haurà preguntes de morfosintaxi, això sí, sempre de continguts treballats prèviament              
a classe (identificació de tipus de sintagmes i complements, identificació dels diferents temps verbals              
treballats i qüestions relacionades amb l’ortografia i el lèxic).  
  
3. Una expressió escrita que podrà ser un text descriptiu, la creació d’un conte breu, d’un text                 
teatral o un diàleg narratiu.  
  
Aquesta prova es realitzarà el dia 18 de maig de 2020 a les 9h i tindreu 1.5 hores per realitzar-la i                     
enviar-la a la professora. Serà la professora de la matèria qui la farà arribar als alumnes                
minuts abans pel Classroom i/o correu electrònic.  
(Si algun alumne té o tindrà problemes de connectivitat, s’adequarà la prova a les seves mancances 
i/o necessitats.)  

3 ESO La nota base és la mitjana del 1r i 2n trimestres (si            
ambdós estan aprovats). Els alumnes que no tinguin        
aprovat el 2n trimestre o cap dels dos hauran de          
recuperar el trimestre o trimestres suspesos per tal de         
fer la mitjana.  
A més, tant si estan tots els trimestres aprovats com si            

no, les activitats dutes a terme durant aquest 3r trim.          
serviran per arrodonir a l’alça 1 o 1 i ½ punts, sempre i             
quan les tasques estiguin ben fetes i s’adeqüin al que          
realment se’ls demana. 
La nota mitjana dels 2 trimestres (si estan aprovats o          
recuperats) més els punts d’arrodoniment seran la nota        
de la Mitjana final i la definitiva. 

Durant el 3r trimestre es duran a terme diferents tipus d’activitats: 
*Activitats puntuables per tal d’arrodonir la nota a l’alça i per consolidar els aspectes de la                
llengua que s’han treballat durant els 2 trimestres anteriors (mai avançarem matèria a excepció dels               
casos que el reforç hagi de ser a l’alça). Aquestes activitats sempre seran COMPETENCIALS (CL,               
CO, EO i EE).  
 
Els alumnes que hagin de recuperar el segon trimestre o els dos hauran de fer:  
*Una prova avaluable que constarà de diverses parts:  
1. Una comprensió lectora que inclourà un conjunt de preguntes sobre el text que hauran llegit. 
2. També hi haurà preguntes de morfosintaxi, això sí, sempre de continguts treballats prèviament 
a classe.  
3. Una expressió escrita que serà un text expositiu o la creació d’un conte breu o un diàleg narratiu.  
  

 



 
 

 Aquesta prova es realitzarà el dia 18 de maig de 2020 a les 9h i tindreu 1.5 hores per realitzar-la i                     
enviar-la a la vostra professora.  
Els alumnes amb una adaptació curricular tindran 2,5 hores per realitzar la prova.  
Serà la professora de la matèria qui la farà arribar als alumnes minuts abans pel Classroom                
i/o correu electrònic.  
(Si algun alumne té o tindrà problemes de connectivitat, s’adequarà la prova a les seves mancances                
i/o necessitats.)  

4 ESO 

La nota base és la mitjana del 1r i 2n trimestres (si            
ambdós estan aprovats). Els alumnes que no tinguin        
aprovat el 2n trimestre o cap dels dos hauran de          
recuperar el trimestre o trimestres suspesos per tal de         
fer la mitjana.  
  
A més, tant si estan tots els trimestres aprovats com si           
no, les activitats dutes a terme durant aquest 3r trim.          
serviran per arrodonir a l’alça 1 o 1 i ½ punts, sempre i             
quan les tasques estiguin ben fetes i s’adeqüin al que          
realment se’ls demana. 
  
La nota mitjana dels 2 trimestres (si estan aprovats o          
recuperats) més els punts d’arrodoniment seran la nota        
de la Mitjana final i la definitiva. 
 

Durant el 3r trimestre es duran a terme diferents tipus d’activitats: 
  
*Activitats puntuables per tal d’arrodonir la nota a l’alça i per consolidar els aspectes de la                
llengua que s’han treballat durant els 2 trimestres anteriors (mai avançarem matèria a excepció dels               
casos que el reforç hagi de ser a l’alça). Aquestes activitats sempre seran COMPETENCIALS (CL,               
CO, EO i EE).  
  
Els alumnes que hagin de recuperar el segon trimestre o els dos hauran de fer:  
  
*Una prova avaluable que constarà de diverses parts:  
1. Una comprensió lectora que inclourà un conjunt de preguntes sobre el text que hauran llegit. 
  
2. També hi haurà preguntes de morfosintaxi i d’ortografia, això sí, sempre de continguts              
treballats prèviament a classe.  
  
3. Una expressió escrita que serà un text argumentatiu o explicatiu. 
  
Aquesta prova es realitzarà el dia 18 de maig de 2020 a les 9h i tindreu 1.5 hores per realitzar-la i                     
enviar-la a la vostra professora.  
Els alumnes amb una adaptació curricular tindran 2,5 hores per realitzar la prova.  
Serà la professora de la matèria qui la farà arribar als alumnes minuts abans pel Classroom                
i/o correu electrònic.  
(Si algun alumne té o tindrà problemes de connectivitat, s’adequarà la prova a les seves mancances                
i/o necessitats.)  

1 BAT La nota base és la mitjana del 1r i 2n trimestres (si 
ambdós estan aprovats). Si no ho estan, s’haurà de 
recuperar el trimestre o trimestres suspesos per tal de 
fer la mitjana.  
A més, tant si estan tots els trimestres aprovats com si 
no, les activitats dutes a terme durant aquest 3r trim. 
serviran per arrodonir a l’alça 1 o 1 i ½ punts, segons els 

Durant el 3r trimestre es duran a terme 3 tipus d’activitats: 
Activitats puntuables per tal d’arrodonir la nota a l’alça i per consolidar els aspectes de la llengua 
que s’han treballat durant els 2 trimestres anteriors. 
Una prova avaluable (de continguts ja treballats, especialment de morfologia) que servirà per 
augmentar la mitjana dels 2 trimestres anteriors que ja estaven aprovats, i per reforçar alguns 
aspectes als alumnes que havien assolit la competència amb algun tipus de dificultat. 
Una prova avaluable (de continguts treballats, especialment de morfologia i amb principal èmfasi a 

 



 
 

casos 
La nota mitjana dels 2 trimestres (si estan aprovats o 
recuperats) més els punts d’arrodoniment seran la nota 
de la Mitjana final. 
El 75% d’aquesta mitjana final més el 25% de la nota de 
la prova oral serà la nota definitiva.  
  
 

la comprensió lectora d’un text proposat i a la producció escrita) perquè els alumnes que tenen algun 
o alguns trimestres pendents puguin recuperar-los.  
Una prova oral (per a tots els alumnes) la nota de la qual representarà el 25% de la nota final total. 

2 BAT La nota base és la mitjana del 1r i 2n trimestres (si 
ambdós estan aprovats). Si no ho estan, s’haurà de 
recuperar el trimestre o trimestres suspesos per tal de 
fer la mitjana.  
A més, tant si estan tots els trimestres aprovats com si 
no, les activitats dutes a terme durant aquest 3r trim. 
serviran per arrodonir a l’alça 1 o 1 i ½ punts, segons els 
casos  
La nota mitjana dels 2 trimestres (si estan aprovats o 
recuperats) més els punts d’arrodoniment seran la nota 
de la Mitjana final. 
El 75% d’aquesta mitjana final més el 25% de la nota de 
la prova oral serà la nota definitiva.  
  

Durant el 3r trimestre es duran a terme 3 tipus d’activitats: 
Activitats puntuables per tal d’arrodonir la nota a l’alça i per consolidar els aspectes de la llengua 
que s’han treballat durant els 2 trimestres anteriors. 
Una prova avaluable (adaptada a les necessitats i les mancances de cada alumne) i que servirà 
per: 
Augmentar la nota final als alumnes que ja tinguin els trimestres aprovats.  
Recuperar el o els trimestres suspesos als alumnes que tinguin menys d’un 5. 
Reforçar i millorar el nivell de competència als alumnes que tenen un 5, però que tenen alguna 
dificultat.  
Aquesta prova serà en tots els casos competencial i similar a les proves de les PAU. 
La nota mitjana resultant de les proves escrites representarà el 75% de la nota final. 
Una prova oral (per a tots els alumnes) la nota de la qual representarà el 25% restant. 

 
 
 

CURS CRITERIS D’AVALUACIÓ FINAL 
EXTRAORDINÀRIA 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

1 ESO Criteris d’avaluació:  

El 100% de la nota sortirà de la prova adaptada          
a les mancances de l’alumne, que evidentment serà        
competencial i tindrà la mateixa estructura que la de         
recuperació.  

Prova específica adaptada a l’alumne.  

 



 
 

2 ESO Criteris d’avaluació:  

El 100% de la nota sortirà de la prova adaptada 
a les mancances de l’alumne, que evidentment serà 
competencial i tindrà la mateixa estructura que la de 
recuperació. 

Prova específica adaptada a l’alumne. 

3 ESO Criteris d’avaluació:  

El 100% de la nota sortirà de la prova adaptada 
a les mancances de l’alumne, que evidentment serà 
competencial i tindrà la mateixa estructura que la de 
recuperació. 

Prova específica adaptada a l’alumne. 

4 ESO Criteris d’avaluació:  

El 100% de la nota sortirà de la prova adaptada 
a les mancances de l’alumne, que evidentment serà 
competencial i tindrà la mateixa estructura que la de 
recuperació. 

Prova específica adaptada a l’alumne. 

1 BAT La literatura NO serà objecte de recuperació. Prova específica, adaptada a les mancances de cada alumne. 
  

2 BAT La literatura NO serà objecte de recuperació. Prova específica seguint el model de les PAU. 
  

 

 


