
Departament de Llengua i literatura catalanes- IES Sant Agustí

CRITERIS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

2n de BATXILLERAT- CURS 2021/2022

1. Criteris d'avaluació

La nota final de l’assignatura de Llengua Catalana a 2n de Batxillerat es determinarà a partir del

següent:

70% Continguts

Avaluats mitjançant proves escrites i orals, que

podran ser exàmens, redaccions, comentaris de

text, etc.

20% Lectura

Avaluada a partir de diferents proves: orals,

escrites, exercicis pràctics, resums, etc. El

professor/a ho especificarà a l’inici de cada

avaluació o curs.

*Teniu el llistat de lectures al web de l’institut, a

l’apartat “Llibres- Curs 2020/2021”

10% Actitud i feina

Inclou el seguiment de les classes, l’actitud de

l’alumne vers els companys, el professorat i

l’assignatura, l’ús de la llengua catalana de

manera espontània a classe, els deures i el

lliurament de tasques.

L'avaluació NO serà contínua, sinó que s'avaluarà per trimestres en continguts diferenciats.

A més, cal tenir presents aquestes qüestions importants:

- la nota a partir de la qual es farà mitjana serà un 4 en les diferents activitats.

- la presentació del treball de lectura (o examen) serà una part important de la nota.

- l'assistència a classe i la puntualitat (aspectes actitudinals) seran fonamentals per a l'avaluació

positiva de la matèria.

- les proves i el lliurament de treballs no es repetiran si la falta no està ben justificada.

Per a aquells alumnes que no han superat algun dels trimestres, hi haurà recuperacions

després de cada avaluació.

2. Procediments i instruments d'avaluació

Tant a primer com a segon de batxillerat, es faran diverses proves durant cada trimestre

(dependrà de la matèria donada), on entraran diversos aspectes del temari del curs, destacant els



comentaris de text, els treballs de recerca i la ressenya de la lectura. A més, es faran diverses proves

d'oralitat, tant individuals (exposicions) com en grup (debats).

Respecte de les lectures es qualificaran a partir de fitxes literàries, proves orals o escrites,

ressenyes, comentaris...

Tanmateix, la llengua catalana s'ha de fer servir en tot moment i a la classe de llengua, per

norma, i més entre companys. Cal recordar també que l'aspecte oral s'avalua, endemés, en cada

intervenció a classe de manera diària.

Si un alumne no acompleix els requisits orals establerts al llarg del curs, aquest podrà ser

avaluat oralment de la matèria, per tal de constatar-ne objectivament la competència lingüística i els

coneixements de l'assignatura.

3. Qualificació i tasques complementàries

S'avaluarà l'adequació, la coherència, la cohesió i la correcció dels textos (heu de tenir

presents sempre els criteris de correcció ortogràfica). En aquest sentit s'ha de tenir en compte, a més,

aquesta graella que seguirem per a qualificar l’aspecte ortogràfic:

ERRADES DESCOMPTE

0-3 0

4-6 -0,25p.

7-10 -0,5p.

11-15 -1p.

+ de 15 -2p.

Pel que fa a les tasques complementàries, com per exemple una lectura opcional, una

ressenya d'un llibre, etc., poden incrementar fins a 1 punt la nota final del trimestre. Cal tenir sempre

present que aquestes feines s’han de comentar i consensuar prèviament amb el professorat

inexcusablement.

4. Material

El llibre de text que s’utilitzarà a 2n de Batxillerat serà Solc9, Literatura catalana, Història i textos,

Educaula. A més a més, el professorat aportarà material en forma de dossier, fotocòpies, material

penjat a Classroom, etc. També, cal tenir en compte que s’han de fer tres lectures individuals al llarg

del curs. Podeu trobar el llistat de lectures a l’apartat corresponent del web del centre.


