
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ BATXILLERAT. CURS 2019-2020 

 

 

CURS: 1r, 2n de Batxillerat  
MATÈRIA: Comuna 
 

Avaluació de la nota 

Conceptes 80% 
 

Exàmens escrits i orals. 

Procediments 10% 

Activitats, llibreta, dossier, 
deures, exposicions, 

treballs, interpretacions 
musicals i artístiques, 

lectures. 

Actitud 10% 

Cura amb el material, 
puntualitat, assistència, 
respecte de les normes i 
participació a la classe. 

 

Exàmens de recuperació 

Recuperació de juny: L’avaluació és contínua. Hi haurà un examen de recuperació per a              
l’alumnat que tingui algun trimestre pendent. 

Recuperació de setembre: Hi haurà un examen global per a tot l’alumnat que hagi              
suspès l’assignatura en la convocatòria de juny. 

Recuperació de pendents: L’alumnat de 2n de Batxillerat pendent de 1r, podrà aprovar             
l’assignatura si supera la 1a avaluació i presenta la feina (dossier d’exercicis i/o treball              
d’una lectura) Si no és així, podrà aconseguir-ho a final de curs. 

Comentaris: 

● 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 tot el curs. 

● L’avaluació és contínua.  
● Hi haurà proves objectives de les diverses lectures. 
● En els exàmens, es descomptarà 0’1 punts per cada error gramatical, lèxic,            

ortogràfic i d’expressió, sense limitació. 
● La nota de la 1a avaluació inclourà la puntuació del treball d’estiu, fins a 1 punt                

afegit, en cas d’alumnes que hagin fet l’ESO a l’institut (1r Batxillerat). 

 



 

 

 

 

CURS: 1r Batxillerat 1r 

MATÈRIA: Literatura catalana 

 

Avaluació i recuperació 

 

L'avaluació consta de: 

 

1. Control de cadascuna de les lectures obligatòries a través d’exàmens de continguts 
o treballs de diferents tipus basats en la lectura. Per aprovar el curs cal tenir 
aprovades les sis lectures obligatòries. 

2. Control dels continguts teòrics de la matèria, un per trimestre. 
3. Control del dossier format pels apunts i material que es treballa a classe. 
4. La nota final de cada trimestre estarà formada en un 80% pels controls i treballs 

sobre el contingut i un 20% sobre el treball de classe. 

 

Recuperació de juny: cal recuperar les lectures una per una i realitzar un examen del 
contingut de la matèria. 

 

Examen extraordinari setembre: cal recuperar les lectures una per una i realitzar un 
examen del contingut de la matèria. 

 

 


