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FULL INFORMATIU BATXILLERAT
Continguts i Avaluació

CURS 2017-2018

MATÈRIA: Llengua i Literatura Castellana                  CURS: 1r Batx
EINES D’AVALUACIÓ
L’avaluaciódelsalumnesde1rCursdebatxillerathauràdesercontinuadaiformativa.
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
provesdelesPAAU.
1ra
avaluació
70
%
exàmens
20%
lectura
10
%
Treballaclasse,deures,actitud,participació
2na
avaluació
70
%
exàmens
20%
lectura
10
%
Treballaclasse,deures,actitud,participació
3ra
avaluació
90
%
exàmens
10
%
Treballaclasse,deures,actitud,participació
Un alumne no pot aprovar el trimestre si un dels exàmens és inferior a 3. Se li aplicarà la
mitjana,
peròelresultatfinalmaiseràsuperiora4.
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
constariadinsdel10%reservataltreballd’aula,deures,etc.
La nota final de cada curs serà la mitjana de totes les qualificacions al llarg dels tres trimestres
sempre
iquanl’últimaestiguiaprovada.

CRITERISD’AVALUACIÓIDERECUPERACIÓ
L’avaluacióglobaldelcurss’obtindrà
apartirdelamitjanadelanotaresultantdecadascunade
las
tres
avaluacions,tenintencompte
tambéelprogrésaconseguitperl’alumne.Esrealitzaran
exàmensparcialsderecuperaciópertalderecuperarlesavaluacionssuspeses.Enelcasquè
els
alumnesnorecuperinlesavaluacionsparcials,tindrandretaunaprovaextraordinàriade
tot
el
cursalesprovesdedejunyisetembre.
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L’avaluaciódelesdiferentscompetènciesesduràatermemitjançantlesactivitats
d’avaluació;cadascunatindràunpercentatgedelanotafinaldetrimestre.
-

Exàmens:(percadaavaluació2comamínim)

-

Lecturaprescriptiva:marcadespelDepartamentd’Ensenyament.Activitatmitjançantla
quals’avaluenlacompetènciaplurilingüeiintercultural,lacompetència
comunicativaoraliescrita,lacompetènciasocialiciutadanailacompetència
artísticaicultural.
Lalecturaesobligatòriaiper
tantsisesuspènhauràdefer-seuncontrolde
recuperaciódesprésdel’avaluació.
Encasdesuspendrel’avaluaciód’unaolesdueslecturesinorecuperar-ladurantel
curs,esfaràunarecuperació
extraordinàriaabansdel’examendesuficiència.

1ertrimestre

2ntrimestre

Las Novelas Ejemplares,

Luces de Bohemia, Ramón

Miguel de Cervantes

maria del Valle-Inclán

Saavedra

-

Redaccionsicomentarisdetext:Esfaranunmínimde2redaccionsocomentarisde
textpertrimestre.

-

Deuresitreballdiariaclasse:.

-

Exposicionsorals:Cadaavaluacióelsalumnesdeformaindividualoengruphauran
derealitzarunaexposicióoralsobrealgunautoroobratreballatsaclasse

*S’acordaperconsensdeldepartamentquenoesfaràlanotamitjanadelsexàmenssilanota
d’algun
d’ellsésinferiora3.

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
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Es
pren
l’acordquèentoteslesactivitatsd’avaluacióestindranencomptelesfaltes
d’ortografia(-0.1p)ilesderedacció(-0.25p)querestarandelanotadelsexercicisoexàmens
sense
límit.

PAUTES DE CORRECCIÓ DE REDACCIONS
-

Lanotaglobaldelasredaccionsesfaranavaluantelssegüentsaspectes:
A)Valoraciódel’expressió:
▪

Faltesd’ortografia(accents,lletres)

▪

Faltesdemorfosintaxiilèxic

B)Valoraciódelcontingut:originalitat,coherènciaicohesió

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