
 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ ESO. CURS 2019-2020 

Àmbit lingüístic. Llengua catalana i literatura
 

 
CURS: 1r, 2n. Grup: A i B    /       3r, 4t. Grups: A 
 
La nota trimestral dels cursos s’obtindrà tenint en compte aquests criteris: 
 

Dimensió Percentatge Tipus d’activitats 

Comprensió 
lectora  
 
Literària 
 

25% - Comprensió literal, interpretativa i valorativa de textos de 
la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 
acadèmics, en fonts d’informació en paper, digitals i 
audiovisual. 

- Distingir entre idees principals i secundàries 
- Aplicar estratègies de comprensió (subratllat, esquemes, 

resums…) 
- Cerca d’informació i selecció. 
- Treball d’ortografia  
- Identificar en el sentit i la intenció de les paraules i els 

textos.  
- Activitats de comprensió dels llibres de lectura 
- Reescriptura de textos literaris. 
- Comentaris de text. 
- Activitats o proves de comprensió dels llibres de lectura.  

Expressió 
escrita 
 

25% - Planificació i generació d’idees. 
- Selecció i organització d’idees principals i secundàries, 

esquemes, guions, mapes conceptuals. 
- Adequació del registre. 
- Coherència en l’organització del text. 
- Cohesió amb l’ús de connectors, substituts i signes de 

puntuació. 
- Correcció lingüística, lèxic, estructures morfosintàctiques 

i ortografia. 
- Presentació de la llibreta. 
- Redaccions i altres activitats. 
- Dictats 
- Activitats o proves relacionades amb la matèria. 

Comunicació 
oral 
 

30% - Llegir de forma expressiva, amb entonació i dicció 
adequades. 

- Exposar adequadament. 
- Comprendre instruccions, explicacions, descripcions i 

narracions. 
- Exposicions orals a classe. 
- Participació en activitats dialogades. 

Actitudinal i 
plurilingüe 
 

20% - Expressar-se sempre en català durant l’hora de classe. 
- Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals 

amb una actitud dialogant i d’escolta. 
- Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de 

la diversitat lingüística. 



 

 
 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

 
Per recuperar una avaluació suspesa, cal realitzar la feina encarregada pel professor (dossier             
d’activitats, prova escrita, etc.).  
  
 
Criteris de recuperació extraordinària al juny 

 
Hi haurà una prova global per a tot l’alumnat que hagi suspès l’assignatura en la convocatòria                
extraordinària del mes de juny.  
 
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

 
Com que la matèria de llengua és contínua, es recupera la matèria pendent del curs anterior quan                 
l’alumne/a compleix els dos requisits: 

- entrega la feina d’estiu encomanada pel professor durant la primera setmana de            
setembre. 

- assoleix la primera avaluació del curs que està cursant. 
 
 
Altres 

 
● L’alumnat que presenti lliurement els treballs d’estiu podrà sumar fins a 1 punt a la nota de la                  

1a avaluació del curs següent. 
● Per calcular la nota final de juny es tindran en compte les notes de cada avaluació i l’evolució                  

positiva o negativa de l’alumne/a durant el curs. 
● L’alumnat provinent d’AA tindrà un tractament diferenciat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
CURS: 1r, 2n. Grups C i D 
 
La nota trimestral dels cursos s’obtindrà tenint en compte aquests criteris: 
 

Dimensió Percentatge Tipus d’activitats 

Comprensió 
lectora  
 
Literària 
 

35% - Comprensió literal, interpretativa i valorativa de textos 
de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 
acadèmics, en fonts d’informació en paper, digitals i 
audiovisual. 

- Distingir entre idees principals i secundàries 
- Aplicar estratègies de comprensió (subratllat, 

esquemes, resums…) 
- Cerca d’informació i selecció. 
- Treball d’ortografia  
- Identificar en el sentit i la intenció de les paraules i els 

textos.  
- Activitats de comprensió dels llibres de lectura 
- Reescriptura de textos literaris. 
- Comentaris de text. 
- Activitats o proves de comprensió dels llibres de 

lectura.  

Expressió 
escrita 
 

30% - Planificació i generació d’idees. 
- Selecció i organització d’idees principals i 

secundàries, esquemes, guions, mapes conceptuals. 
- Adequació del registre. 
- Coherència en l’organització del text. 
- Cohesió amb l’ús de connectors, substituts i signes de 

puntuació. 
- Correcció lingüística, lèxic, estructures 

morfosintàctiques i ortografia. 
- Presentació de la llibreta. 
- Redaccions i altres activitats. 
- Dictats 
- Activitats o proves relacionades amb la matèria. 

Comunicació 
oral 
 

20% - Llegir de forma expressiva, amb entonació i dicció 
adequades. 

- Exposar adequadament. 
- Comprendre instruccions, explicacions, descripcions i 

narracions. 
- Exposicions orals a classe. 
- Participació en activitats dialogades. 

Actitudinal i 
plurilingüe 
 

15% - Expressar-se sempre en català durant l’hora de 
classe. 

- Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals 
amb una actitud dialogant i d’escolta. 

- Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva 
de la diversitat lingüística. 

 
 



 

 
 
 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

 
Per recuperar una avaluació suspesa, cal realitzar la feina encarregada pel professor (dossier             
d’activitats, prova escrita, etc.). 
  
 
Criteris de recuperació extraordinària al juny 

 
Hi haurà una prova global per a tot l’alumnat que hagi suspès l’assignatura en la convocatòria                
extraordinària en el mes de juny. 
 
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

 
Com que la matèria de llengua és contínua, es recupera la matèria pendent del curs anterior                
entregant la feina d’estiu encomanada pel professor durant la primera setmana de setembre i              
superant la 1a avaluació. 
 
Altres 

 
● L’alumnat que presenti els treballs d’estiu podrà sumar fins a 1 punt a la nota de la 1a                  

avaluació del curs següent. 
● Per calcular la nota final de juny es tindran en compte les notes de cada avaluació i l’evolució                  

positiva o negativa de l’alumne/a durant el curs. 
● L’alumnat provinent d’AA tindrà un tractament diferenciat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
CURS: 3r, 4t. Grups: B i C 
 
La nota trimestral dels cursos s’obtindrà tenint en compte aquests criteris: 
 

Dimensió Percentatge Tipus d’activitats 

Comprensió 
lectora  
 
Literària 
 

35% - Comprensió literal, interpretativa i valorativa de textos 
de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 
acadèmics, en fonts d’informació en paper, digitals i 
audiovisual. 

- Distingir entre idees principals i secundàries 
- Aplicar estratègies de comprensió (subratllat, 

esquemes, resums…) 
- Cerca d’informació i selecció. 
- Treball d’ortografia  
- Identificar en el sentit i la intenció de les paraules i els 

textos.  
- Activitats de comprensió dels llibres de lectura 
- Reescriptura de textos literaris. 
- Comentaris de text. 
- Activitats o proves de comprensió dels llibres de 

lectura.  

Expressió 
escrita 
 

40% - Planificació i generació d’idees. 
- Selecció i organització d’idees principals i 

secundàries, esquemes, guions, mapes conceptuals. 
- Adequació del registre. 
- Coherència en l’organització del text. 
- Cohesió amb l’ús de connectors, substituts i signes de 

puntuació. 
- Correcció lingüística, lèxic, estructures 

morfosintàctiques i ortografia. 
- Presentació de la llibreta. 
- Redaccions i altres activitats. 
- Dictats 
- Activitats o proves relacionades amb la matèria. 

Comunicació 
oral 
 

10% - Llegir de forma expressiva, amb entonació i dicció 
adequades. 

- Exposar adequadament. 
- Comprendre instruccions, explicacions, descripcions i 

narracions. 
- Exposicions orals a classe. 
- Participació en activitats dialogades. 

Actitudinal i 
plurilingüe 
 

15% - Expressar-se sempre en català durant l’hora de 
classe. 

- Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals 
amb una actitud dialogant i d’escolta. 

- Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva 
de la diversitat lingüística. 

 
 
 



 

 
 
 
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

 
Per recuperar una avaluació suspesa, cal realitzar la feina encarregada pel professor (dossier             
d’activitats, prova escrita, etc.). 
  
 
Criteris de recuperació extraordinària al juny 

 
Hi haurà una prova global per a tot l’alumnat que hagi suspès l’assignatura en la convocatòria                
extraordinària en el mes de juny. 
 
 
Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors 

 
Com que la matèria de llengua és contínua, es recupera la matèria pendent del curs anterior                
entregant la feina d’estiu encomanada pel professor durant la primera setmana de setembre i              
superant la 1a avaluació. 
 
 
 
Altres 

 
● L’alumnat que presenti els treballs d’estiu podrà sumar fins a 1 punt a la nota de la 1a                  

avaluació del curs següent. 
● Per calcular la nota final de juny es tindran en compte les notes de cada avaluació i l’evolució                  

positiva o negativa de l’alumne/a durant el curs. 
● L’alumnat provinent d’AA tindrà un tractament diferenciat. 

 
 
 


