
CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ.

Els criteris d’avaluació següents descriuen la competència esperada com a resultat del procés

d’ensenyament i aprenentatge.

1. Captar les idees essencials i intencions de textos orals de diferent tipus i de diferent nivell de

formalització, reproduint-ne el contingut en textos escrits.

Aquest criteri, durant aquest curs, l’entendrem com la capacitat per a prendre notes durant les

classes de les exposicions del  professor  i  de les dels  seus companys i  redactar-les després de

manera coherent i comprensible en el quadern.

2. Elaborar el resum d’una exposició o debat oral sobre un tema específic i conegut, reflectint-ne

els principals arguments i punts de vista dels participants.

3. Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits, de diferents tipus i de distint nivell de

formalització, identificant-ne les intencions, diferenciant les idees principals i secundàries i, alhora,

reconeixent les possibles incoherències o ambigüitats de contingut i aportant una opinió personal.

4.  Integrar  informacions  procedents  de  diversos  textos  sobre  un  mateix  tema  amb  l’objecte

d’elaborar un text de síntesi amb el qual es reflecteixen tant les principals informacions i punts de

vista que s’han trobat com el punt de vista propi.

En aquest nivell, creiem que l’alumnat ha de ser capaç de redactar un treball, d’uns dos fulls, en

acabar cada unitat que servirà per a exposar conclusions, repassar els conceptes estudiats i també

com a activitat d’esquematització i reforçament per a alumnes amb dificultats.

5. Exposar oralment el desenvolupament d’un tema de forma ordenada i fluida ajustant-se a un

pla  o  guió  previ,  seguint  un  ordre  lògic  en  la  presentació  de  les  informacions  i  arguments,

adequant el llenguatge emprat al contingut i a la situació de 

comunicació i mantenint l’atenció del receptor.

L’exposició hauria de durar uns cinc minuts i el tema el podrà proposar el professorat.

6.  Produir  textos  escrits  de  diferents  tipus  (narratius,  descriptius,  expositius  i  argumentatius),

adequant-los  a  la  situació  de  comunicació,  utilitzant  l’estructura  organitzativa  de  cadascun  i

respectant els criteris de correcció.

7. Planificar i dur a terme, individualment o en equip, la consulta de diferents fonts d’informació

mitjançant  el  maneig  d’índexs,  fitxes  i  altres  sistemes de classificació  de fonts  en el  marc  de

treballs senzills d’investigació.

8.  Establir  relacions entre obres,  autors i  moviments que constitueixen un referent clau en la

història de la literatura -especialment en la literatura produïda en les llengües presents en l’entorn

cultural de l’alumnat- i els elements més destacats del context cultural, social i històric en què

apareixen.

9. Utilitzar la reflexió sobre els mecanismes de la llengua i els seus elements formals (marques

d’adequació, estructures textuals, procediments de cohesió, estructura de l’oració, formació de



paraules)  per  a  una  millor  comprensió  dels  textos  aliens  i  per  a  la  revisió  i  millora  de  les

produccions pròpies.

10.  Identificar les característiques lingüístiques pròpies dels diversos usos socials de la llengua

mitjançant l’observació directa i la comparació de produccions diferents.

11. Identificar en textos orals i escrits de diferents tipus les imatges i les expressions que denoten

alguna  forma  de  discriminació  (sexual,  social,  relacionada  amb  el  grup  ètnic,  etc.),  explorar

alternatives que n’eviten l’ús i utilitzar-les en les produccions pròpies.

12.  Elaborar missatges en els quals s’integren el  llenguatge verbal  i  els llenguatges no verbals

(icònic,  gestual  i  musical),  tenint  en  compte  la  situació  de  comunicació  i  comparant-ne  els

procediments expressius.

13.  Identificar els principals recursos utilitzats pels mitjans de comunicació per a l’elaboració i

difusió d’informacions i d’opinions.

14. Utilitzar el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes interpersonals i de garantir una

comunicació fluida, evitant-ne els usos discriminatoris.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ.

Considerem que els instruments d’avaluació que esmentem a continuació són bàsics:

1.  Tenir  el  quadern  didàctic  complet,  al  dia  i  ben  presentat.  La  supervisió  es  realitzarà

puntualment, a criteri del professorat.

2. Expressar-se correctament (competència oral  i  escrita) tenint en compte el nivell  en què es

troben.

3. Realitzar totes les lectures en les dates acordades.

4. Mostrar una actitud de respecte cap als companys i el professorat.

5. No abandonar cap apartat de l’assignatura. Totes les activitats són avaluables.

Procediments i instruments

• Realització dels exercicis proposats tant al llibre com a la llibreta (Orientacions d’inici de

curs).

• Lectura d’un llibre voluntari (en alguns grups, a criteri del professorat)

• Realització  de  l’exposició  oral  als  companys  de  la  classe  sobre  el  llibre  de  lectura.  Es

valorarà la coherència, (versemblança i no-contradicció), l’ús correcte de connectors i l’estil

expressiu propi.

• Aplicació de les normes de presentació i ortogràfiques en les produccions personals (diari

personal, descripció, text desordenat) així com l’esforç realitzat.



• Realització de proves escrites.

• Superació dels objectius i les competències considerats bàsics, com a mínim.

• Interés per superar les dificultats.

• Relació  respectuosa  i  receptiva  amb  els  companys  i  les   companyes,  i  participació  en

activitats de grup, acceptant la diversitat d’opinions i les crítiques.

Sistemes de recuperació per als alumnes que porten pendent l'assignatura 

En ESO i 2n de Batxillerat, s'acorda fixar com a criteri de recuperació automàtica haver aprovat

les dues primeres avaluacions. Si l’alumne aprova la tercera avaluació també recuperarà el curs

anterior. En cas contrari, l’alumne haurà de presentar-se als exàmens extraordinaris de pendents

en les dates indicades.  També haurà de lliurar  un dossier  que contindrà exercicis  semblants  a

aquells  que  realitzarà  en l’examen de  pendents.  El  dossier  representarà  un  30% de la  nota,  i

l’examen, el 70%.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

1r/2n ESO

Coneixement de la llengua i de la literatura (competència escrita i oral) 40 %

Lectures obligatòries trimestrals..............................................................40 %

Treball realitzat a classe (competència oral i escrita)...............................10 %

Llibreta. Treball diari (a casa)................................................................... 10 %

En  1r d’ESO hi ha un projecte comú amb Geografia i Història, que representarà un 30% de la nota

final de l’àmbit.

3r/4t ESO

Coneixement de la llengua i de la literatura (competència escrita i oral)50 %

Lectures obligatòries trimestrals.............................................................20 %

Produccions diverses (treballs, redaccions).............................................10 %

Treball realitzat a classe (competència oral i escrita)...............................10 %

Llibreta. Treball diari (a casa)....................................................................10 %



BATXILLERAT

Coneixement de la llengua i de la literatura (competència escrita i oral) 80 %

Lectures obligatòries trimestrals..............................................................20 %

CONSIDERACIONS

- Per tal de fer la mitjana de cada avaluació, l’alumne haurà de superar el 35 % de la nota de

l’examen.

- Les errades ortogràfiques, morfosintàctiques o de lèxic seran penalitzades als exàmens i treballs:

-0,01 per cada falta no repetida en primer i en segon. Màxim d’1 punt (10%). En tercer i quart

d’ESO i primer de Batxillerat,  -0,05 per cada falta no repetida. Màxim de 2 punts (20%). En segon

de Batxillerat, -0,05 per falta no repetida, sense límit.

- Opcionalment l’alumnat podrà realitzar lectures o treballs que serviran per millorar la nota però

només a partir de l’aprovat (màx. + 0’5 punts)

- Recuperacions de lectures: Es podran recuperar les lectures al llarg del curs o en la 3a avaluació

(maig).

-  Recuperacions de cursos anteriors: L’alumnat ha d’aprovar la primera i  segona avaluacions o

realitzar la prova extraordinària de final de curs.

- Avaluació del treball  a classe i  a casa (interés, participació, respecte, actitud, comportament,

escolta activa, ortografia).

- Avaluació dels hàbits (puntualitat, regularitat, qualitat, quadern).

- L’avaluació serà contínua. L’alumnat també podrà autoavaluar-se.

- Es considerarà que l’alumnat haurà superat la matèria si té aprovades almenys dues de les tres

avaluacions. L’última no podrà ser l’avaluació suspesa, ja que es considera un empitjorament per

part de l’alumnat.

La nota s’expressarà en nombres enters, i es podrà arredonir cap a l’alça a partir del decimal 0,7, i

cap al nombre enter anterior en la resta de casos. A la fi del curs es recuperarà la nota amb la

fracció corresponent per tal de posar la nota final de la matèria.

- Es podran realitzar exàmens i recuperacions orals i escrits.

- El fet de no portar el material necessari per a seguir les classes amb normalitat serà valorat

negativament, tant en l’ESO com en el Batxillerat.

-  Els  treballs  que  no  acomplisquen  els  requisits  indicat  pel  professorat  seran  valorats

negativament. L’alumnat que estiga en aquesta situació podrà recuperar aquest treball seguint les

indicacions del professorat.


