CRITERIS D’AVALUACIÓ DEPARTAMENT LLENGUA CASTELLANA I LITARTURA
CURS 2017 - 2018

1r D'ESO I 2n d'ESO
Procediments d’avaluació i de qualificació


L’avaluació és contínua i es desenvolupa en quatre moments: inicial (fins al 27 d'octubre),
primera (fins al 15/12), segona (fins al 16/03), tercera (fins el 26/05 a 2n de Batxillerat),
(fins al 16/06 a 1er de Batxillerat i ESO).



D’acord amb els objectius generals d’etapa aprovats pel claustre, es marquen cinc
objectius a avaluar:
-Actitud
-Bon ús de la informació
-Comprensió i expressió oral i escrita
-Disposició a la participació
-Hàbits de treball i estudi



Es farà un examen, com a mínim per avaluació, amb nota numèrica, i són objecte
d'avaluació els exàmens i proves escrites/orals, les lectures obligatòries, el comportament a
classe, treballs d’investigació, quaderns, redaccions, dictats, etc.



Els criteris de qualificació a l'avaluació es distribueixen de la manera següent: els exàmens
sumen un 60% de la nota de l'avaluació i la resta d'activitats, un 40 % . S'ha d'obtenir
com a mínim un 3 de cada apartat per poder aplicar aquest percentatge. Així mateix s'ha
de tenir una avaluació positiva de les lectures obligatòries per poder aprovar l'avaluació.



En els treballs i en els exàmens es penalitzaran les faltes d'ortografia i les de cohesió,
coherència i adequació. Es descomptaran -0'1 per faltes o accents fins a un màxim de
2'5 punts. Si se supera aquest nombre de faltes, l'exercici es pot considerar suspès.



Com a l’avaluació és contínua, la no assistència a un examen és recuperable amb el
examen següent. Així i tot, tots els alumnes han de tenir al manco una nota objectiva
per avaluació.



Sempre que sigui possible, els exàmens s’articularan a partir d’un text i hi haurà diverses
qüestions relacionades amb el fons i la forma, segons els diferents coneixements apresos.
També, cada professor haurà de tenir en compte que cal avaluar les lectures obligatòries i

l’examen és un lloc adient per fer-ho.


L’avaluació és contínua. Al llarg del curs només es podran recuperar les lectures
obligatòries.



Si se suspèn per no haver assistit a classe, l'alumne/-a pot perdre el dret a l'avaluació
contínua i haurà de realitzar una prova escrita elaborada pel Departament.



Superar positivament la tercera avaluació implica l’assoliment dels objectius generals de la
matèria, sempre i quan hi hagi hagut una evolució positiva.

3r d’ESO i 4t d’ESO
Procediments d’avaluació qualificació


L’avaluació és contínua i es desenvolupa en quatre moments: inicial, primera, segona i
tercera avaluació a ESO.



Es farà un examen, com a mínim, per avaluació amb nota numèrica. Són objecte d'avaluació
els exàmens i proves escrites/orals; també les lectures obligatòries, el comportament
participatiu i respectuós a classe, treballs d’investigació, exposicions, presa d'apunts,
redaccions, etc. Els criteris de qualificació a l'avaluació es distribueixen de la manera
següent: els exàmens sumen un 70% de la nota de l'avaluació i la resta d'activitats, un
30 %. Com al primer cicle, als exàmens s'ha d'obtenir com a mínim un 3 de cada
apartat per poder aplicar aquest percentatge. Així mateix s'ha de tenir una avaluació
positiva de les lectures obligatòries per poder aprovar l'avaluació.



En els treballs i en els exàmens es tindrà en compte la presentació, la cal·ligrafia correcta i
l'ortografia. Es penalitzaran les faltes d'ortografia i les de cohesió, coherència i adequació.
Es descomptarà -0'1 per faltes d'accentuació i -0'2 per grafies fins a un màxim de 2
punts. Si se supera aquest nombre de faltes, l'exercici es pot considerar suspès.



Com a l’avaluació és contínua, la no assistència a un examen és recuperable amb el examen
següent. Així i tot, tots els alumnes han de tenir, al manco, una nota objectiva per avaluació.



Sempre que sigui possible, els exàmens s’articularan a partir d’un text i hi haurà diverses
qüestions relacionades amb el fons i la forma, segons els diferents coneixements apresos.
Així mateix cada professor haurà de tenir en compte que cal avaluar les lectures obligatòries
i l’examen és un lloc adient per fer-ho.



El sistema de recuperació serà continu. Al llarg del curs només es podran recuperar les
lectures obligatòries.



Si es suspèn per no haver assistit a classe, l'alumne/-a pot perdre el dret a l'avaluació
contínua i haurà de realitzar una prova escrita elaborada pel Departament.



Superar positivament la tercera avaluació implica l’assoliment dels objectius generals de la

matèria, sempre i quan hi hagi una evolució positiva.

Recuperació de Pendents a l'ESO



Els alumnes PENDENTS d'ESO seran avaluats pel professor de la matèria en el
grup que actualment cursen, seguint els següents criteris:
a) Si tenen aprovats els continguts de la segona avaluació, automàticament
aproven l'assignatura del curs anterior.
b) Si no han aprovat la segona avaluació, poden presentar-se a un examen de
l'assignatura pendent que tindrà lloc durant el mes d'abril, en concret el dimecres 18

d’abril.
c) Si a partir dels resultats dels exàmens de juny o de setembre, el professor
considera que l'alumne ha assolit els objectius de l'assignatura pendent, podrà donar-la per
recuperada.
El professor /-a de l'assignatura és qui ha de donar aquesta nota, a la junta
d'avaluació, abans de començar a donar les notes del curs 2017-2018.

BATXILLERAT (1r i 2n)
Procediments d’avaluació i de qualificació


L’avaluació és contínua. Es faran com a mínim dos exàmens per avaluació a batxillerat. Es
tindran en compte els resultats dels exàmens i les altres variables (lectures obligatòries,
actitud, treballs d’investigació...). Els criteris de l’avaluació es distribuiran de la manera
següent: exàmens un 90% i la resta (actitud, participació, puntualitat a la entrega de
treballs, ...) un 10 %. Però s'ha d'arribar a un mínim de 3 de cada apartat per poder
aplicar aquest percentatge. Així mateix s'ha de tenir una avaluació positiva de les
lectures obligatòries per poder aprovar l'avaluació.


En els treballs i en els exàmens es tindrà en compte la presentació, una cal·ligrafia
correcta i l'ortografia. Es penalitzaran les faltes d'Ortografia i les de cohesió,
coherència i adequació. Es descomptarà -0'10 per faltes d'accentuació i -0'20 per
grafies (just es considera falta una vegada quan la mateixa falta es repeteix en un
escrit) fins a un màxim de 1'50 punts. Si es supera aquest nombre de faltes,
l'exercici es pot considerar suspès.



Per a justificar l’absència a un examen i tenir dret a la seva repetició, és necessari
que l’alumne aporti un certificat mèdic o document similar.



Es considera pèrdua de l’avaluació contínua la no assistència d’un 50% d’hores
lectives de la matèrica, justificades o no. En aquest cas el departament posarà
l’examen únic.



LITERATURA UNIVERSAL

Criteris de puntuació i correcció
-L’avaluació és contínua.
-Es realitzaran, com a mínim, dues proves per trimestre.
-Lectures obligatòries: S’avaluaran mitjançant exàmens i/ o treballs.
-Es valorarà l’actitud de respecte vers els companys/ es, els professors, interès per l’assignatura, la
conservació del material docent...
-Els criteris de qualificació a l'avaluació es distribueixen de la manera següent: els exàmens sumen
un 80% de la nota de l'avaluació i la resta d'activitats, un 20 %.
Lectures obligatòries: (cada professor podrà avaluar les lectures mitjançant fragments o lectures
completes de les obres proposades)
Tot i que el professor pot escollir les obres adients per a cada curs (tenint en compte que un grup és
de tres hores setmanals i un altre de quatre); es proposen inicialment les lectures següents que
esdevindran obligatòries en el grup de quatre hores setmanals:
1. Hamlet, de Shakespeare.
2. La muerte de Ivan Illich, de L. Tolstói
3. La metamorfosis de Kafka
Recuperació de pendents a Batxillerat Llengua castellana y Literatura

A la reunió de Departament del dilluns,13 de setembre de 2017, es va acordar el següent:


L'alumnat de 2n de Batxillerat que tengui pendent d'aprovar l'assignatura de 1r, serà
avaluat pel professor de la assignatura. El primer examen de recuperació serà el
dimecres 14 de febrer malgrat tindran una altra possibilitat el dimecres 18
d'abril. Hi haurà un altre examen en setembre.



El professor /-a de l'assignatura de Castellà informarà als alumnes que tinguin
l'assignatura pendent dels dies d'exàmens així com dels continguts que hagin de
preparar.

