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Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

Mínim 2

Composició de 
la nota del 
trimestre:

La nota resultarà de la qualificació de les competències lingüístiques, així
com dels  objectius  propis  de  la  matèria.  Aquesta  nota  s’obtindrà  de  la
següent manera:

a) Objectius competencials de la matèria valorats mitjançant proves: 45 %
b) Treballs, deures, dictats, notes de classe, redaccions…: 20%
c)  Lectures  obligatòries:  25% (15%  prova  escrita,  10%  activitats
complementàries sobre la lectura).
d)  Objectius  competencials  de  l’àmbit  personal  i  social  (actitud,
comportament, puntualitat…): 10%
e) Els resultats de la qualificació inicial es tindran en compte en la nota del
1r trimestre, i representaran un 10% de l'apartat a); és a dir, un 10% del
45% de la nota de les proves.

Com a mínim farem dos dictats  i  una redacció  per  trimestre.  Aquestes
notes complementen l’apartat b).

Primer  trimestre:  la  nota  és  el  resultat  dels  diferents  apartats,  un  cop
aplicats els tants per cents que corresponguin.

Segon trimestre:  els diferents apartats constitueixen el 60% de la nota;
l’altre 40% s’obté de la nota del primer trimestre.

Tercer trimestre: els diferents apartats constitueixen el 60% de la nota;
l’altre 40% s’obté de la nota del segon trimestre.

Les errades de competència lingüística (ortogràfiques, morfosintàctiques,
lèxiques  o  d’adequació)  suposen  un  descompte  de  0,1  punts  per  cada
errada en la nota global de l’examen o treball a què corresponguin, fins a
un màxim de 2 punts.

Requisits 
específics per 

-Llegir els llibres de lectura obligatòria cada trimestre i superar els exàmens
i les activitats corresponents.



superar el curs: -Presentar de forma acurada tots els treballs i activitats que el professor
demani.
-Respectar les normes ortogràfiques i morfosintàctiques.
-Construir els textos de forma adequada i amb coherència.
-Expressar-se oralment de forma ordenada, coherent i adequada.

Qualificació 
qualitativa de 
l’avaluació final:

La  qualificació  de  l’avaluació  final  ordinària  serà  el  resultat  del  tercer
trimestre,  però  aquesta  qualificació  podrà  ser  ponderada  després  de
valorar l’evolució i l’assoliment de les competències bàsiques. 

Recuperacions: -Durant el curs no hi haurà proves específiques de recuperació, ja que es
tindrà en compte l’evolució de l’estudiant, amb observació sistemàtica, i la
seva actitud. 
-Si l’estudiant no assoleix els objectius de la matèria, ha de presentar-se a
la prova oficial del mes de juny.
-Atès que el llibre de lectura és condició necessària, però no suficient, per
aprovar, si un estudiant suspèn un trimestre per no haver-lo llegit, haurà de
fer una prova específica de recuperació a les dates que el departament
determini.  El  departament  farà  una  recuperació  de  la  lectura.  Si  no
s’assoleix  un aprovat  en’aquesta recuperació,  la  nota final  de la  lectura
serà  la  qualificació  més  alta  que  s’hagi  obtingut  del  llibre.  I  d’aquesta
manera obtindrem la nota final del trimestre corresponent.


