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El Departament de Llengua i Literatura Catalanes ha aprovat seguir els 

següents criteris: 

 

 

ESO 

 

ESO (de 1r a 3r) 

1. Elements curriculars- 60% 

2. Treball Realitzat- 20% 

3. Interès i esforç- 20% 

 

ESO (4t d’ESO) 

1. Elements curriculars- 70% 

2. Treball Realitzat- 15% 

3. Interès i esforç- 15% 

 

 

BATXILLERAT 

 

Matèria- Llengua Catalana i Literatura de 1r de Batxillerat 

 

1. Elements curriculars- 80% 

2. Treball Realitzat- 10% 

3. Interès i esforç- 10% 

 

Interès i esforç: En aquest apartat valorarem: assistència a classe, puntualitat, 

actitud davant l’assignatura, respecte envers els companys i el professorat 

 

 

 

 

 

Matèria- Literatura Catalana de Modalitat i Literatura Universal 
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1r de BAT i 2n de BAT 

 

1. Elements curriculars- 80% 

2. Treball Realitzat- 10% 

3. Interès i esforç- 10% 

 

Interès i esforç: En aquest apartat valorarem: assistència a classe, puntualitat, 

actitud davant l’assignatura, respecte envers els companys i el professorat 

 

IMPORTANT! 

 

L’avaluació de la matèria de Llengua Catalana i Literatura de l’ESO i BATXILLERAT és 

continuada, tenint en compte les tres avaluacions. 

Considerem la nota de 5 com l’única nota vàlida per aconseguir l’avaluació de SUFICIENT 

a BAT i ASSOLIT SATISFACTÒRIAMENT a l’ESO i tindrem en compte les observacions 

següents pel que fa a les notes decimals diferents de l’interval de 4 a 5 (que serà 

qualificat a criteri del professor o professora): 

● Les qualificacions amb decimals fins a 0’59 seran contemplades en el butlletí de 

notes com la nota del nombre enter inferior. 

● Les qualificacions amb decimals a partir de 0’60 apareixeran en el butlletí de notes 

representades amb el nombre enter superior. 

 

Pel que fa a l’avaluació de Literatura Catalana de Modalitat i Literatura Universal de 

Batxillerat es realitzarà de la següent manera: 

 

Per aprovar aquestes matèries caldrà haver superat les tres avaluacions amb un mínim 

de 5. Promocionarà també l’alumne o alumna que aprovi, com a mínim dos de les tres 

avaluacions dels cursos i que la nota mitjana de les tres avaluacions sigui igual o superior 

a 5. A l’avaluació final, realitzarem la mitjana aritmètica de les notes amb decimals de 

cada avaluació i no dels nombres enters que apareguin en el butlletí de notes. A la 

mitjana aritmètica que en resulti, se li aplicarà els criteris anteriors. 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Llengua catalana i Literatura (ESO) 
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Per superar la matèria de Llengua Catalana, el Departament de Llengua Catalana i 

Literatura ha aprovat seguir els criteris següents: 

 

● La nota final d’avaluació es desglossarà de la següent manera:  

○ de 1r a 3r:  

■ 60% Elements Curriculars 

■ 20% Treball Realitzat 

■ 20% Interès i esforç 

 

○ 4t d’ESO 

■ 70% Elements Curriculars 

■ 15% Treball Realitzat 

■ 15% Interès i esforç 

 

● Els elements curriculars es valoraran a través de les proves escrites o orals que es 

realitzaran durant l’avaluació. 

● El treball realitzat es valorarà a través de la correcció d’exercicis, així com de la 

llibreta que s’haurà de presentar com a mínim un cop durant l’avaluació. L’absència 

d’un alumne o alumna a l’aula no l’eximeix dels deures i treballs realitzats a classe 

durant aquest període, al contrari, haurà de posar-se al dia de totes aquestes 

activitats. 

● L’interès i l’esforç es valoraran a través de la participació de l’alumne o alumna 

durant les classes, així com d’una bona predisposició a mantenir una actitud 

adequada i respectuosa envers els companys i companyes i el professorat al llarg 

de cada avaluació. També es tindrà en compte la presentació de la feina opcional o 

d’aprofundiment que proposi el professor o professora, així com dels deures i 

treballs realizats a classe en cas d’absència. Valorarem també l’ús adequat del 

telèfon mòbil. 

● Al llarg dels dos primers trimestres es realitzarà la lectura de tres llibres. El fet de 

demostrar que s’han llegit el llibre és una condició sense la qual no es pot superar 

l’avaluació. 

● Si després d’haver realitzat l’examen final i la recuperació de juny de 2020, 

l’alumne o alumna no ha superat la Llengua Catalana i Literatura, però ha 

promocionat de curs, farà una recuperació d’aquesta matèria durant el curs 2020-
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202. El professor o professora del nou curs determinarà el tipus de recuperació que 

caldrà que realitzi. La recuperació podrà ser una prova escrita, un dossier o 

l’avaluació continuada dels dos primers trimestres del nou nivell. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Llengua catalana i Literatura 1r de Batxillerat 

Per superar la matèria de Llengua Catalana i Literatura es valoraran els criteris següents: 

● El total de la nota final de cada avaluació correspondrà a: 

■ 80% Elements Curriculars 

■ 10% Treball Realitzat 

■ 10% Interès i esforç 

● El 80% dels elements curriculars es valoraran a través dels exàmens de la matèria de 

cada avaluació i l’estudi de la tipologia textual i de l’expressió oral. 

● En la tipologia textual valorarem les propietats textuals: adequació, coherència, 

cohesió, correcció lingüística i presentació. 

● El 10% del treball realitzat es valorarà tenint en compte: les redaccions sobre tipologia 

textual, les creacions literàries, la lectura de textos, el treball amb materials de recerca, 

fer esquemes i resums, exposicions a classe, la puntualitat, lectura i comentaris de 

textos en públi...En aquest apartat també valorarem l’expressió oral si l’alumne 

s’expressa correctament i si s’expressa de manera regular en català. 

● Per valorar el 10% d’interès i esforç es tindrà en compte l’actitud de l’alumne/a davant 

l’assignatura, així com el respecte envers els companys i el professor o professora. És 

important l’assistència a classe, la puntualitat, la participació en les activitats de classe, 

l’ordre en la presentació del material de l’assignatura i la realització dels deures. 

Valorarem també l’ús adequat del telèfon mòbil. 

● Els alumnes que col·laborin en el projecte Voluntaris lingüístics-parelles lingüístiques 

amb l’Aula d’Acollida seran avaluats amb 0,5 punts dins l’apartat d’interès i esforç. 

● En cas d’absència de l’alumne/a, aquest/a haurà de justificar les faltes adequadament i 

caldrà que es posi al dia del material i activitats treballades a classe i dels deures 

manats pel professor o  professora. 

● A l’alumnat que no aprovi l’assignatura en l’avaluació final ordinària podrà optar a 

realitzar una recuperació a l’avaluació extraordinària al setembre. 

 

Les lectures obligatòries per a la promoció 2019-2020 seran: 

1. Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos (versió actualitzada) 

2. Antologia de poesia catalana (35 poemes) 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
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Llengua catalana i Literatura 2n de Batxillerat 

Per superar la matèria de Llengua Catalana i Literatura es valoraran els següents criteris: 

● El total de la nota final de cada avaluació correspondrà a: 

■ 80% Elements Curriculars 

■ 10% Treball Realitzat 

■ 10% Interès i esforç 

● El 80% correspondrà als elements curriculars, els quals es valoraran a través dels 

exàmens de la matèria de cada avaluació i l’estudi de la tipologia textual i de 

l’expressió oral. 

● Es farà una o dues proves escrites per trimestre on pot entrar matèria de 

l’avaluació anterior (avaluació contínua). La qual cosa implica que la nota de l’últim 

trimestre serà la nota final de l’alumne o alumna. A classe es realitzaran treballs de 

redacció, dictats i exercicis sobre els elements curriculars. 

● Pel que fa a la tipologia textual es valorarà l’acceptabilitat, la coherència i 

adequació de l’escrit, la riquesa i precisió lèxica. 

○ L’acceptabilitat textual es manifesta quan un receptor reconeix que una 

seqüència d’enunciats constitueix un text cohesionat, coherent i intencionat 

perquè allò que es comunica és rellevant. Com a regla general, l’escrit 

expressa amb claredat les idees i els conceptes adequats a allò que es 

demana. En el cas d’una argumentació, l’autor presenta  tesi i arguments de 

manera ordenada, amb paràgrafs, signes de puntuació i marcadors 

discursius adequats. 

○ La riquesa i precisió lèxica es mesura tenint en compte la varietat (no repetir 

formes), l’ús de les relacions lèxiques (sinonímia, hiperonímia) i la precisió 

(no fer servir paraules inadequades pel registre o pel significat). Incideix de 

manera negativa l’ús de paràfrasis i circumloquis que no aporten nova 

informació al text. 

○ La maduresa sintàctica es valora tenint en compte la varietat d’estructures 

utilitzades (oracions compostes, ús adequat de l’ordre de les paraules, ús 

adequat dels pronoms). 

○ La correcció normativa fa referència al coneixement i respecte de les regles 

ortogràfiques, gramaticals, sintàctiques i lèxiques establertes per les 

institucions acadèmiques, i es comptabilitza en el descompte de les faltes. 

○ També valorarem la maduresa sintàctica i la correcció ortogràfica. 

Descomptarem 0’1 punts per cada falta tant si es tracta d’errors gramaticals 
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o lèxics, com d’errors ortogràfics, sense limitacions. El còmput total de la 

qualificació mai no podrà ser en qualsevol cas inferior a 0. 

● Per valorar el 10% d’interès i esforç es tindrà en compte l’actitud de l’alumne/a 

davant l’assignatura, així com el respecte envers els companys i el professorat. Si 

un alumne o alumna ha de ser expulsat de l’aula a causa d’una infracció de les 

normes de convivència del centre, la nota en aquest apartat en el període 

corresponent serà de 0. Valorarem també l’ús adequat del telèfon mòbil. 

● Promocionarà l’alumne o alumna que obtingui una nota de 5 o superior en la 3a 

avaluació. 

● L’alumnat que no assoleixi un 5 en aquesta avaluació podrà realitzar una 

recuperació ordinària per tal d’aprovar l’assignatura i, si no la superés, tindrà una 

avaluació extraordinària al juny. 

● L’alumnat que es presenti a l’examen de recuperació i millora amb l’assignatura 

suspesa només podrà optar a obtenir un suficient en aquest examen. 

● L’alumne/a que es presenti a l’examen de recuperació i millora a millorar nota 

tindrà el dret de no lliurar-lo al professor o professora i trencar-lo,si, segons el seu 

criteri, aquest examen li suposaria una pèrdua de nota. Si el lliura per a corregir, 

haurà d’acceptar la nota de l’examen que hagi fet com a nota global de la matèria. 

● L’alumne/a que vagi a l’examen extraordinari serà avaluat amb la nota que tregui 

d’aquesta prova. 

Les lectures obligatòries per a la promoció 2018-2020 seran: 

1. Àngel Guimerà. Terra Baixa. 

2. Mercè Rodoreda, Mirall Trencat. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Literatura Catalana 2n de Batxillerat 

1. Lectures prescriptives 

Segons preveu el currículum de la matèria de Literatura Catalana del Batxillerat 

d’Humanitats i Ciències Socials, les  lectures prescriptives per a la promoció 2018-2020 

seran les següents: 

1. Joan Maragall, Visions & Cants. 

2. Caterina Albert, “Víctor Català”, Solitud. 

3. Josep Carner, El cor quiet. 

4. Joan Oliver, Ball robat. 

5. Salvador Espriu, Narracions. 

6. Maria Aurèlia Capmany, Feliçment, jo sóc una dona. 

 

     2.   Criteris d’avaluació 

La matèria s’imparteix al llarg de tres trimestres, amb quatre hores setmanals i inclou 

l’estudi i comentari de les sis obres esmetades. 

Es faran dues proves per avaluació, una per a cada obra estudiada. La mitjana de les 

dues proves constituirà el 80% de la nota d’avaluació. (Elements curriculars) 

Cada prova constarà del comentari d’un fragment de l’obra estudiada i un seguit de 

preguntes sobre aquesta i el seu context. 

Els textos redactats en les respostes seran, bàsicament, de tipus expositiu i argumentatiu. 

Es valorarà el contingut i els aspectes formals (adequació, coherència, cohesió i correcció 

ortogràfica). 

 

El 10% de la nota d’avaluació valorarà el treball realiltzat a casa i a classe, la lectura de 

les obres, la presentació del material demanat, la participació a classe, les preguntes del  

dia a dia ja siguin orals o a través de la llibreta de treball. 

 

El 10% restant avaluarà l’interès i esforç (assistència a classe, puntualitat, respecte pel 

grup-classe i pel professorat, interès, motivació, participació positiva en general, atenció a 

l’aula). Valorarem també l’ús adequat del telèfon mòbil. 
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Descomptarem 0’1 punts per cada falta tant si es tracta d’errors gramaticals o lèxics, com 

d’errors ortogràfics, sense limitacions. El còmput total de la qualificació mai no podrà ser 

en qualsevol cas inferior a 0. 

 

Per aprovar la matèria de Literatura Catalana de Modalitat de 2n de Batxillerat, caldrà 

haver superat les tres avaluacions del curs. Una avaluació es considerarà aprovada si la 

nota és un 5 o superior. 

 

També promocionarà l’alumne o alumna que aprovi, com a mínim dos de les tres 

avaluacions del curs i que la nota mitjana sigui igual o superior a 5. 

 

Ara bé, si l’alumne o alumna no compleix els requisits del paràgraf anterior tindrà la 

possibilitat de realitzar una recuperació al juny. 

 

L’alumne o alumna que superi l’examen de recuperació ordinari no podrà ser avaluat amb 

una nota superior a suficient. 

 

L’alumne que vagi a l’examen ordinari a millorar nota tindrà el dret de no lliurar-lo al 

professor o professora i estripar-lo, si, segons el seu criteri, aquest examen li suposaria 

una pèrdua de nota. Si el lliura, haurà d’acceptar la nota de l’examen que hagi obtingut 

com a nota global de la matèria. 

 

L’alumne o alumna que vagi a l’examen extraordinari serà avaluat amb la nota que 

obtingui d’aquesta prova. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Literatura Universal (1r de Batxillerat) 

1. Lectures prescriptives 

Segons preveu el currículum de la matèria de Literatura Universal, les lectures 

prescriptives per a la promoció 2019-2021 seran les següents: 

1. Antologia de poesia universal. 

2. Sòfocles, Antígona.  

3. Joseph Bédier, El romanç de Tristany i Isolda.  

4. William Shakespeare, Hamlet.  

5. Mary Shelley, Frankenstein.  

6. Franz Kafka, La metamorfosi.  

 

2. Criteris d’avaluació 

La matèria s’imparteix al llarg de tres trimestres, amb quatre hores setmanals i inclou 

l’estudi i comentari de les sis obres abans esmentades i l‘estudi de la història de la 

literatura universal. 

Es farà una prova per avaluaciói  un treball d’una de les obres estudiades. El resultat fr ls 

mitjana aritmètica de les dues notes constituirà el 80% de la nota d’avaluació. (Elements 

curriculars) 

Cada prova constarà d’un fragment de l’obra estudiadai un seguit de preguntes sobre el 

fragment i sobre la novel·la i el seu context, així com preguntes sobre l’etapa d’Història de 

la literatura programada per aquella avaluació. 

Els textos redactats en les respostes seran, bàsicament, de tipus expositiu i argumentatiu. 

Es valoraran el contingut i els aspectes formals (adequació, coherència, cohesió i 

correcció ortogràfica). 

 

Descomptarem:   0’5 si mostra algunes limitacions expressives pel que fa al lèxic, a 

la sintaxi o a les normes de correcció. 

       1 si mostra limitacions importants, tant pel que fa al contingut 

(idees incoherents, poc clares) com limitacions expressives pel que fa al lèxic, a la 

sintaxi o a les normes de correció. 

     1’5 si mostra errors molt greus o quantiosos d’expressió que 

impliquessin dificultats greus de comprensió. 
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El 10% de la nota d’avaluació valorarà el treball realiltzat a casa i classe, la lectura de les 

obres, la presentació del material demanat, la participació a classe, les preguntes del  dia 

a dia ja siguin orals o a través de la llibreta de treball. 

 

El 10% restant avaluarà l’interès i esforç (assistència aclasse, puntualitat, respecte pel 

grup-classe i pel professorat, interès, motivació, participació positiva en general, atenció a 

l’aula). Valorarem també l’ús adequat del telèfon mòbil. 

 

Per aprovar la matèria de Literatura Universal, caldrà haver superat les tres avaluacions 

del curs. Una avaluació es considerarà aprovada si la nota és un 5 o superior. 

 

També promocionarà l’alumne o alumna que aprovi, com a mínim dos de les tres 

avaluacions del cursi que la nota mitjana sigui igual o superior a 5. 

 

Ara bé, si l’alume o alumna no compleix els requisits del paràgraf anterior tindrà la 

possibilitat de realitzar una recuperació al setembre. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Arts Escèniques (4t d’ESO) 

La nota de l’assignatura es dividirà de la següent manera: 

 

60% de la nota serà el treball realitzat a través dels exercicis pràctics que anem 

desenvolupant a l’aula, la creació de personatges i la realització d’un projecte final. 

Exposar raonadament i mostrar físicament, en relació amb les diferents arts 

escèniques, alguns hàbits o comportaments que millorin el desenvolupament físic i 

artístic. 

Comentar peces teatrals emprant la terminologia adequada, mostrant respecte i 

rigor, tenint en compte el valor artístic i el context. 

Interpretar individualment i en grup diferents peces teatrals. 

Demostrar capacitat per improvisar una seqüència de moviments, lliures o amb una 

finalitat determinada, i valorar la importància de la improvisació en el teatre. 

Dissenyar i/o participar en projectes de creació i difusió escènica, assumint 

diferents rols. 

 

30% Elements curriculars (exàmens orals o escrits): 

Resumir les característiques més rellevants de diverses èpoques de la història i 

dels diversos llenguatges escènics amb relació al context històric, social i cultural. 

Identificar, comprendre i explicar els diferents llenguatges escènics. 

Relacionar els  gestos i moviments habituals,i els principals esforços o postures 

dels  diferents tipus d’arts escèniques. 

 

10% L’interès i l’esforç demostrat a l’aula. 

 

Si l’alumne o aluma no ha superat el curs a l’avaluació final ordinària, encara podrà optar 

a l’avaluació extraordinària de juny. En aquesta avaluació extraordinària, la nota s’obtindrà 

de la següent manera: 

80% de la nota serà unaprova escrita i el 20% serà el dossier que haurà d’entregar el dia 

de l’examen. 

 

 


