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MATÈRIA: LLENGUA CASTELLANA          CURS: CAS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

http://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculum_ense_prof/curs_acces_cicles

EINES  D’AVALUACIÓ

La matèria “Llengua castellana” del CAS s’avaluarà de manera continuada mitjançant
controls  escrits,  valoració  del  dossier  d’exercicis,  exposicions  orals  i  activitats  TIC.
També es valorarà el treball personal i l’actitud a classe.

Un cop avaluades totes les competències, el càlcul de la nota global es realitzarà tot
considerant els percentatges següents:

80% - Proves escrites. 
10% - Activitats diverses: redaccions, exposicions orals, exercicis, deures, ús
correcte del dossier... 
10%  - Actitud envers la matèria: participació positiva, comportament, 
assistència, puntualitat...

L’assistència a classe,  per tal  de poder tenir dret a l’avaluació contínua, ha de ser
aquella que marqui la normativa.

En els controls i treballs també es farà una valoració de la competència lingüística dels
alumnes. Així doncs, cada errada ortogràfica, sintàctica o lèxica serà penalitzada amb
un descompte de 0´1 punts.

Es realitzarà, com a mínim, un examen per trimestre.  Cada trimestre es calcularà la
nota mitjana dels controls efectuats, sempre que, en cadascun d’ells,  l’alumne hagi
assolit un mínim de 4 punts.

La nota final de cada curs serà la mitjana de totes les qualificacions al llarg dels tres
trimestres. Ara bé, per aprovar la matèria del curs caldrà, com a mínim, haver superat
dues avaluacions, una de les quals haurà de ser la tercera.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ
    
La matèria “Llengua catalana” del CAS s’avalua de manera contínua, tot i que poden
realitzar-se recuperacions puntuals,  en forma de controls escrits, per tal de superar
determinats continguts que no es repetiran en els trimestres següents.

Aquells  alumnes  que  no  tinguin,  com  a  mínim,  dos  dels  tres  trimestres  del  curs
aprovats (i un d’ells ha de ser el tercer) podran recuperar la matèria a final de curs en
les convocatòries d’examen que estableixi el centre d’acord amb la normativa vigent. 
  

MATERIAL NECESSARI

Dossier d’exercicis. 
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