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Habitualment 2
La composició de la nota trimestral s’obtindrà de la valoració de
les diverses competències tal com s’especifica en aquesta
graella:

Composició nota del trimestre:

Comprensió lectora
● comprensió de textos de diferents
tipologies seguint el model de les CB
● lectures prescriptives
● La nota obtinguda en la prova oficial de
competències bàsiques de llengua
catalana serà comptabilitzada en
aquest apartat el tercer trimestre de
curs.

20%

Expressió escrita
● textos (10 %)
● gramàtica i lèxic (30 %)

40%

Comunicació oral
● exposicions orals
● ús normatiu de la llengua

15%

Competència literària
● història de la literatura. Literatura
contemporània

20%

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

5%

Competència digital
● lliurament de treballs en la plataforma
digital (Moodle o Classroom)
Competència personal
● actitud respectuosa envers la matèria,
els companys i els professors

Descompte per errades de competència lingüística: -0,1 per
cada errada (ortogràfica, morfosintàctica, lèxica o d'adequació).
El descompte màxim serà 2,5 punts.
Requisits específics per aprovar: Per poder obtenir la mitjana del trimestre cal treure una nota
superior a 3 en tots els apartats indicats a la taula. Els alumnes
que no compleixin aquesta condició tindran la qualificació

Nota del curs:

Recuperacions:

Observacions:

qualitativa de: no assoliment (NA).
És condició imprescindible el domini i l'ús oral de la llengua
catalana per tal d'aprovar.
Les faltes d’assistència i retards no justificats descompten fins a
un punt de la nota trimestral.
L’avaluació dels alumnes amb PI s’ha de fer en relació amb els
criteris d’avaluació que s’inclouen en el PI de cada alumne.
Les notes de cada trimestre s'obtindran de la manera següent:
1r trimestre: es faran els càlculs segons el barem
corresponent.
2n trimestre: es faran els càlculs segons els criteris abans
esmentats, però la nota final serà la mitjana entre aquesta nota i
la del primer trimestre.
3r trimestre: també es faran els càlculs dels diferents apartats
amb les notes del trimestre, i se'n farà la mitjana amb la nota
final del segon trimestre. Aquesta, a més, serà la nota final de
curs.
L'alumne que tingui la nota de NO ASSOLIT, haurà de
presentar-se a la prova extraordinària de juny per tal de
recuperar la matèria de tot el curs.
Si un alumne falta a classe el dia que es realitza un examen de
final de trimestre, aquesta prova es repetirà si l'alumne presenta
el corresponent document oficial que justifiqui l'absència.
Durant el curs no hi haurà proves específiques de recuperació,
ja que l’assignatura segueix una avaluació continuada; també es
tindrà en compte l'evolució de l'alumne, amb observació
sistemàtica, i la seva actitud. Si la nota final de curs fos
insuficient, l’alumne haurà de recuperar la matèria aprovant la
del nivell següent.
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