
CRITERIS D’AVALUACIÓ CURS 2021-22

Assignatura: Llengua castellana i literatura 
Nivell: Batxillerat 
Curs: Primer 
Nombre 
d'exàmens per 
trimestre: 

Mínim 1 

Composició de 
la nota del 
trimestre: 

-La nota dels exàmens (continguts i procediments) val, com a mínim, el
70% del total.
-La nota del llibre de lectura val el 20% del total.
-Els treballs realitzats per l’alumne (comentaris,  exercicis...)  així  com
l’actitud a classe i vers la matèria suposa el 10% de la nota.
-L’avaluació d’aquesta matèria és continua i sumativa; de tal manera
que continguts d’avaluacions anteriors podran ser matèria d’examen al
llarg dels tres trimestres.
-Les  errades  de  competència  lingüística  (ortogràfiques,
morfosintàctiques, lèxiques o d’adequació) suposen un descompte de
0,1  punts  cada  una  en  la  nota  global  de  l’examen  o  treball  a  què
corresponguin.  Si  hi  ha  més  de  20  errades,  l’exercici  podrà  ser
considerat suspès per manca de competència lingüística.
-Les faltes d'assistència no justificades descomptaran punts de la nota
trimestral: fins a un punt de la nota final. 

Requisits 
específics per 
aprovar: 

-Haver llegit els llibres de lectura obligatòria. 
-Els alumnes que suspenguin les lectures podran recuperar-les, al mes
de juny, dins del període de recuperació interna que el centre proposa.
-Presentar de forma acurada tots els treballs.
-Respectar les normes ortogràfiques i morfosintàctiques.
-Construir els textos de forma adequada i amb coherència.
-Expressar-se oralment de forma ordenada, coherent i adequada.

Nota del curs: -La nota del  curs serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres.  Per
poder  fer  la  mitjana,  l’estudiant  ha  de  tenir,  com  a  mínim,  dues
avaluacions aprovades, amb la condició que la nota de l’avaluació no
superada ha de ser de 4, com a mínim.
-Si un alumne ha manifestat un progrés molt positiu en la matèria, tenint
en compte el criteri general expressat, el professor podrà augmentar la
nota  resultant  de la  mitjana aritmètica,  acostant-la  més a la  darrera
qualificació obtinguda per l’alumne.

Recuperacions: -Els estudiants que no assoleixen l’aprovat a final de curs hauran de
presentar-se a la prova única que es realitzarà a final de curs.



Assignatura: Llengua castellana i literatura 
Nivell: Batxillerat 
Curs: Segon 
Nombre 
d'exàmens per 
trimestre: 

Mínim 1 

Composició de 
la nota del 
trimestre: 

-La  nota  dels  exàmens  (continguts  i  procediments)  valdrà,  com  a
mínim, el 70% del total. 
-La nota del llibre de lectura valdrà el 20% del total, en els trimestres en
què es faci.
-La resta dels treballs realitzats per l’alumne (comentaris, exercicis...)
suposarà el 10% de la nota.

-L’avaluació d’aquesta matèria és continua i sumativa; de tal manera
que continguts d’avaluacions anteriors podran ser matèria d’examen al
llarg dels tres trimestres.

-Les  errades  de  competència  lingüística  (ortogràfiques,
morfosintàctiques, lèxiques o d’adequació) suposaran un descompte de
0,1  punts  cada  una  en  la  nota  global  de  l’examen  o  treball  a  què
corresponguin.  Si  hi  ha  més  de  20  errades,  l’exercici  podrà  ser
considerat suspès per manca de competència lingüística. 
-Les faltes d'assistència no justificades descomptaran punts de la nota
trimestral: fins a un punt del total. 

Requisits 
específics per 
aprovar: 

-Haver  llegit  els  llibres  de  lectura  obligatòria..  Els  alumnes  que
suspenguin les lectures podran recuperar-les a la prova de la tercera
avaluació.
-Presentar de forma acurada tots els treballs.
-Respectar les normes ortogràfiques i morfosintàctiques.
-Construir els textos de forma adequada i amb coherència.
-Expressar-se oralment de forma ordenada, coherent i adequada. 

Nota del curs: -La nota del  curs serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres. Per
poder  fer  la  mitjana,  l’alumne  ha  de  tenir,  com  a  mínim,  dues
avaluacions  aprovades,  amb  les  condicions  que  una  ha  de  ser  la
tercera i la nota de l’avaluació no superada ha de ser, com a mínim, 4.
-Si  un  alumne ha manifestat  un  progrés  molt  positiu  en  la  matèria,
tenint  en  compte  el  criteri  general  expressat,  el  professor  podrà
augmentar la nota resultant de la mitjana aritmètica, acostant-la més a
la darrera qualificació obtinguda per l’alumne. 

Recuperacions: -Si  un  alumne  deixa  dues  o  més  avaluacions  pendents,  haurà  de
recuperar tot el curs en la convocatòria extraordinària que s’estableixi
després de la tercera avaluació.



Assignatura: Literatura Castellana (modalitat)
Nivell: Batxillerat
Curs: 2n
Nombre 
d’exàmens per 
trimestre:

Hi haurà una avaluació d’obra per obra. En principi, en cada trimestre
s’avaluaran dues obres.

Composició de la
nota del 
trimestre:

Atorgarem  el  pes  següent  a  les  diferents  parts:  prova,  80%;
participació a classe, 10%; treballs personals, 10%. Si en una lectura
no s’haguessin demanat treballs personals, la prova passaria a valer
el 90%.
En cas de suspendre l’avaluació d’una lectura, caldrà recuperar-la. La
qualificació  trimestral  es  farà  sobre  la  mitjana  de  les  dues  notes
globals corresponents a cada lectura. 
Segons el que proposi el professor, escoltats els alumnes, les proves
podran fer-se tenint a mà el text de l’obra (anotat per l’alumne), els
apunts i els manuals de 1r o 2n de batxillerat o bé sense. Òbviament,
l’examen i la seva correcció seran diferents si es fa amb material o
sense.
La prova haurà de valorar el grau de comprensió del llibre llegit, els
coneixements  literaris  que  possibiliten  la  lectura  de  l’obra  i  la
capacitat de comentar-ne algun passatge. A més de la prova es tindrà
en compte la  participació en les  classes (intervencions en debats,
comentaris  de  text...)  i  la  presentació  d’algun  treball  personal
específic per a cada alumne (estudi  d’algun aspecte del llibre o el
comentari d’un poema o d’un passatge).
Les  errades  de  competència  lingüística  (ortogràfiques,
morfosintàctiques, lèxiques o d’adequació) suposaran un descompte
de 0,1 punts cada una en la nota global de l’examen o treball a què
corresponguin. Si hi ha més de 20 errades, l’exercici serà considerat
suspès per manca de competència lingüística.
-Les  faltes  d'assistència  no  justificades  descomptaran  punts  de  la
nota trimestral: fins a un punt del total. 

Requisits 
específics per 
aprovar:

-Presentar de forma acurada tots els treballs.
-Respectar les normes ortogràfiques i morfosintàctiques.
-Construir els textos de forma adequada i amb coherència.
-Expressar-se oralment de forma ordenada, coherent i adequada

Nota del curs: L’alumne aprova el curs si la mitjana matemàtica de les qualificacions
de les sis lectures arriba a aprovat (excepte que tingui alguna de les
lectures amb una nota inferior 4). Altrament, haurà de recuperar.

Recuperacions: Si un alumne deixa una o més avaluacions pendents, les haurà de
recuperar en la convocatòria extraordinària que s’estableixi després
de la tercera avaluació, per poder fer la mitjana de curs. Els exàmens
de recuperació seran un per cada lectura i es podran realitzar fora de
l’horari lectiu.

Altres: En començar el curs es fixaran tant les dates de començament de
l’estudi  i  lectura  de  cada  una  de  les  sis  obres  com  les  dates
aproximades  de  les  sis  proves,  perquè  l’alumne  sàpiga  quan  ha
d’haver acabat la lectura dels llibres i les tasques que s’hi relacionen
i, a més, tingui el material a punt per començar el llibre següent.


