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Nombre d’exàmens/trimestre: 1 examen 

Composició nota del trimestre:

Primera i segona avaluació:
Un 80% de la nota s’extraurà d’un examen trimestral.
Un 10% de la nota serà el resultat de les activitats i/o proves
avaluades  de  producció  escrita  (exercicis  de  redacció  i
comprensió textual).
Un 10% de la nota serà calculada a partir de diversos controls
i/o  exercicis  de  producció  escrita  i/o  oral  sobre  la  lectura
obligatòria.*
Tercera avaluació: 
Un 70% de la nota s’extraurà d’un examen trimestral.
Un 10% de la nota serà el resultat de les activitats i/o proves
avaluades  de  producció  escrita  (exercicis  de  redacció  i
comprensió textual)
Un 20% de la nota serà calculada a partir d’exercicis d’expressió
oral que s’hauran realitzat durant el curs (exposicions a classe).
L’ortografia serà avaluada de forma exhaustiva. Concretament,
en tot exercici o prova escrita avaluable es descomptarà 0,1 per
cada falta, comptant les repetides, sense límit de punts. 

Requisits específics per aprovar:

Les lectures s’inclouran en la part curricular i *caldrà aprovar
les  proves  corresponents  per  poder  fer  mitjana de
l’avaluació del trimestre i del curs.
Per tal d’aprovar la matèria del curs, caldrà treure una nota igual
o superior a 5 un cop realitzada la mitjana dels tres trimestres.
Es  podrà  procedir  a  l’esmentada  mitjana  sempre  que  s’hagi
aprovat dos trimestres. És igualment indispensable superar el
tercer trimestre per aprovar la matèria de tot el curs.

Nota del curs:
La nota del curs s’obtindrà de la mitjana de les tres avaluacions.
És  obligatori  haver  demostrat  la  lectura  dels  llibres
prescriptius.

Recuperacions:

Els  alumnes  que  no  hagin  aprovat  el  curs,  caldrà  que  es
presentin a les proves de recuperació de  juny. En cas de no
aprovar podran presentar-se a l’extraordinària de  setembre. Si
es passa a 2n de BAT amb la matèria suspesa hauran de fer
una recuperació al mes de març.

Observacions:
Lectures:Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell
Antologia de poesia catalana. Nova tria


