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FULL INFORMATIU BATXILLERAT   CURS 2018-2019 
Continguts i Avaluació  
    
MATÈRIA: Llengua i Literatura Castellana                  CURS: 1r Batxillerat 
 
 
EINES D’AVALUACIÓ 

 
L’avaluació dels alumnes de 1r Curs de batxillerat haurà de ser continuada i formativa. 
Els continguts de la matèria s’avaluaran mitjançant un mínim de dos exàmens trimestrals. En 
aquests controls també es farà una valoració de la competència lingüística dels alumnes. Així 
doncs, cada errada ortogràfica, sintàctica o lèxica serà penalitzada amb el descompte estipulat 
a les proves de les PAU. 
 
 
1a avaluació 
70 % exàmens 
20% lectura 
10 % Treball a classe, deures, actitud, participació 
 
2a avaluació 
70 % exàmens 
20% lectura 
10 % Treball a classe, deures, actitud, participació 
 
3a avaluació 
90 % exàmens 
10 % Treball a classe, deures, actitud, participació 
 
Un alumne no pot aprovar el trimestre si un dels exàmens és inferior a 3. Se li aplicarà la 
mitjana, però el resultat final mai serà superior a 4. 
 
En aquell o aquells trimestres on es treballi la lectura prescriptiva, aquesta serà obligatòria i per 
tant, s’haurà d’aprovar i el valor serà el 20% de la nota del trimestre. En el cas que la lectura 
prescriptiva sigui una selecció de poemes aquests es treballaran durant el curs i la nota 
constaria dins del 10% reservat al treball d’aula, deures, etc. 
 
La nota final de cada curs serà la mitjana de totes les qualificacions al llarg dels tres trimestres 
sempre i quan l’última estigui aprovada. 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ I DE RECUPERACIÓ 
 
L’avaluació global del curs s’obtindrà a partir de la mitjana de la nota resultant de cadascuna de 
las tres avaluacions, tenint en compte també el progrés aconseguit per l’alumne. Es realitzaran 
exàmens parcials de recuperació per tal de recuperar les avaluacions suspeses. En el cas què 
els alumnes no recuperin les avaluacions parcials, tindran dret  a una prova extraordinària de 
tot el curs a les proves de de juny i setembre.  
 
 
L’avaluació de les diferents competències es durà a terme mitjançant les activitats 
d’avaluació ; cadascuna tindrà un percentatge de la nota final de trimestre.  
 

- Exàmens: (per cada avaluació 2 com a mínim) 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut  Marianao   
 

M204 Departament de Llengua castellana i literatura  v 2 

- Lectura prescriptiva: marcades pel Departament d’Ensenyament. Activitat mitjançant la 
qual s’avaluen la competència plurilingüe i intercultural, la  competència 
comunicativa oral i escrita, la competència social i ciutadana i la competència 
artística i cultural.  
 
La lectura es obligatòria i per tant si se suspèn haurà de fer-se un control de 
recuperació després de l’avaluació.  
 
En cas de suspendre l’avaluació d’una o les dues lectures i no recuperar-la durant el 
curs, es farà una recuperació extraordinària abans de l’examen de suficiència. 

  
1r trimestre  2n tr imestre  

 
Los niños tontos, de Ana 
María Matute 

 
Segunda antologia de poesia 
española   
 

 
- Redaccions i comentaris de text: Es faran un mínim de 2 redaccions o comentaris de 

text per trimestre. 
 

- Deures i treball diari a classe:. 
 

- Exposicions orals:  Cada avaluació els alumnes de forma individual o en grup hauran 
de realitzar una exposició oral sobre algun autor o obra treballats a classe 
 

S’acorda per consens del departament que no es farà la nota mitjana dels exàmens si la nota 
d’algun d’ells és inferior a 3. 

 
 

Recuperació de pendents 
 
Per recuperar la matèria de llengua castellana de cursos anteriors, l'alumne/a ha d'aprovar el 
primer i el segon trimestre de la matèria del curs actual.  
 
En cas contrari, haurà de presentar-se a un examen extraordinari que se celebrarà en el 
transcurs del tercer trimestre, al voltant d’abril.  
 
Si no aprovés a l’abril hauria de presentar-se a les proves extraordinàries del mes de setembre.  
 
PAUTES DE CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA 
 
Es pren l’acord què en totes les activitats d’avaluació es tindran en compte les faltes 
d’ortografia (-0.1 p) i les de redacció (-0.25 p) que restaran de la nota dels exercicis o exàmens 
sense límit. 
 
PAUTES DE CORRECCIÓ DE REDACCIONS 
 

- La nota global de las redaccions es faran avaluant els següents aspectes:  
A) Valoració de l’expressió: 

� Faltes d’ortografia (accents, lletres) 
� Faltes de morfosintaxi i lèxic 

B) Valoració del contingut: originalitat, coherència i cohesió 
 
 

Normativa 
 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/ 


