
ESO, PMAR i PR4 

2. Criteris de qualificació-puntuació. 

Pel que fa a l’avaluació de la capacitació dels alumnes en relació amb el punt de partida i 
els objectius fixats, l’apartat 2 de la disposició addicional sexta del Reial Decret 1105/2014 
indica que els resultats de l’avaluació s’expressaran en l’ESO mitjançant una qualificació 
numèrica, sense emprar-hi decimals, en una escala de l’1 al 10, que anirà acompanyada 
dels termes següents: Insuficient (IN), Suficient (SU), Bé (B), Notable (NT), Excel·lent (SB), 
als quals s’aplicaran aquestes correspondències: 

Insuficient: 1, 2, 3 o 4. 

Suficient: 5. 

Bé: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Excel·lent: 9 o 10. 

La nota mitjana de cada etapa serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques 
obtingudes en cada una de las matèries, arredonida a la centèsima més pròxima i en cas 
d’equidistància a la superior. La situació No Presentat (NP) equivaldrà a la qualificació 
numèrica mínima establida per a cada etapa, llevat que existisca una qualificació 
numèrica obtinguda per a la mateixa matèria en prova ordinària, i en aquest cas es tindrà 
en compte aquesta qualificació. 

 
Els blocs de contingut  i procediments seran puntuats de la següent manera: 

CONTINGUTS: 50% de la nota final. Valoració numèrica: 5 punts. 

PROCEDIMENTS: 50% repartit de la següent manera: 

-10% llibre de lectura. Recuperar la lectura per avaluacions queda a criteri del professor 
professora. 

-10% exercicis. 

-10% exposicions orals. 

-10% redaccions. 

-10% actitud. 
 

Cal fer palés que en l’adquisició de la competència lingüística s’han de treballar les quatre 
destreses següents: 

-Entendre (comprensió oral). 

-Parlar(expressió oral). 



-Llegir(comprensió escrita) 

-Escriure(expressió escrita).  

Important: en cadascuna de les destreses caldrà superar com a mínim un 40% de la puntuació. 

En cas d’exàmens escrits, per davall de 4 punts no es farà la mitjana. 

L’avaluació positiva dels controls dels llibres de lectura preceptius serà condició sine 
qua non perquè l’alumne puga aprovar la matèria. 

 

Criteris de valoració de l’expressió oral. 

   L’oralitat va unida a l’actitud. Una de les quatre destreses de la competència lingüística és 

PARLAR. Una actitud positiva és utilitzar la nostra llengua oralment a classe. Si l’alumne no 

domina la destresa de parlar, no es podrà considerar que és apte en la competència lingüística 

i per tant, no  podrà ser apte en la qualificació de l’assignatura. 

 

Criteris de valoració de l’expressió escrita. 

    En les proves escrites i treballs lliurats per l’alumnat, les respostes es valoraran més 
positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i 
els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors 
discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica.  

   Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’1 punts per error. 
El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la 
puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0. 

 

 

La lectura 

Els alumnes han de realitzar, amb caràcter obligatori, una lectura per trimestre. Serà 
valorada pel professor amb una prova . 

Cas que un alumne haguera de realitzar la prova extraordinària de juny a causa de no 
haver superat alguna de les lectures trimestrals, l’esmentada prova es basaria exclusivament en 
la lectura no superada durant el transcurs del curs escolar.                   

 

 

 



Batxillerat 

2. Criteris de qualificació-puntuació. 
 

Pel que fa a l’avaluació de la capacitació dels alumnes en relació amb el punt de partida i 
els objectius fixats, l’apartat 2 de la disposició addicional sexta del Reial Decret 1105/2014 
indica que els resultats de l’avaluació s’expressaran en Batxillerat mitjançant una 
qualificació numèrica, sense emprar-hi decimals, en una escala de l’1 al 10, que anirà 
acompanyada dels termes següents: Insuficient (IN), Suficient (SU), Bé (B), Notable (NT), 
Excel·lent (SB), als quals s’aplicaran aquestes correspondències: 

Insuficient: 1, 2, 3 o 4. 

Suficient: 5. 

Bé: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Excel·lent: 9 o 10. 

La nota mitjana de cada etapa serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques 
obtingudes en cada una de las matèries, arredonida a la centèsima més pròxima i en cas 
d’equidistància a la superior. La situació No Presentat (NP) equivaldrà a la qualificació 
numèrica mínima establida per a cada etapa, llevat que existisca una qualificació numèrica 
obtinguda per a la mateixa matèria en prova ordinària, i en aquest cas es tindrà en compte 
aquesta qualificació. 

 

 

1r BATXILLERAT 

 

Els blocs de contingut de de 1r de Batx seran puntuats de la següent manera: 
 
LITERATURA: 
          -Història de la llengua. 
          -Història de la literatura. 
          -Sociolingüística. 
CE 
EE 
Puntuació: 2’5 
 
COMENTARI DE TEXT: 
          -Adequació. 
          -Coherència. 
          -Cohesió. 
CE 



EE 
   Puntuació: 2’5 
 
GRAMÀTICA (també anàlisi): 
          -Ortografia. 
          -Morfologia. 
          -Sintaxi. 
          -Control de lectura. 
CE 
EE 
Puntuació: 2’5 
 
COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ORAL: 
         -Actitud respecte de la llengua.   
Puntuació: 2’5 
 

Important: en cadascuna de les destreses caldrà superar com a mínim un 40% de la puntuació. 

En cas d’exàmens escrits, per davall de 4 no es farà la mitjana. 
 
 
 
 
   
 
 

2n BATXILLERAT. 

 

Cada apartat del contingut participarà de la nota final d’acord amb el següent barem: 

 

Comprensió i caracterització de textos......................30% 

Anàlisi lingüística dels textos.....................................30% 

Literatura i expressió.................................................40%: 

          Literatura: 20% 

          Expressió: 20% 

 

La nota final serà la mitjana resultant de les notes trimestrals. 

 

Criteris de valoració de l’expressió oral. 



   L’oralitat va unida a l’actitud. Una de les quatre destreses de la competència lingüística és 

PARLAR. Una actitud positiva és utilitzar la nostra llengua oralment a classe. Si l’alumne no 

domina la destresa de parlar, no es podrà considerar que és apte en la competència lingüística 

i per tant, no  podrà ser apte en la qualificació de l’assignatura. 

 

Criteris de valoració de l’expressió escrita. 

    En les proves escrites i treballs lliurats per l’alumnat, les respostes es valoraran més 
positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i 
els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors 
discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica.  

   Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’1 punts per error. 
El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la 
puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0. 

 

La lectura. 

Els alumnes han de realitzar, amb caràcter obligatori, una lectura per trimestre. Serà 
valorada pel professor amb una prova o un treball. 

 
L’avaluació positiva dels controls dels llibres de lectura preceptius serà condició sine qua 
non perquè l’alumne puga aprovar la matèria. 

 

Cas que un alumne haguera de realitzar la prova extraordinària a causa de no haver 
superat alguna de les lectures trimestrals, l’esmentada prova es basaria exclusivament en la 
lectura no superada durant el transcurs del curs escolar. 

 

FP BÀSICA 

2.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 
 

- Proves escrites : 40% 
 

- Treball de classe: 30% 
 

- Treball de casa: 10% 
 

- Assistència i puntualitat: 10% 
 

- Actitud en classe i hàbits: 10% 
 



   Interés, esforç, participació, respecte a les normes, materials, presentació correcta del treball, 
control de l'agenda, assistència i puntualitat. 
 
   Es considerarà positiva la qualificació igual o superior a 5(suficient). 
 
   La falta d'assistència a classe, sense raons degudament justificades, suposarà la qualificació no 
positiva. 
 
 
 
 

                                                    

 


