
Departament de Llengua i literatura catalanes- IES Sant Agustí

CRITERIS D’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

4t d’ESO- CURS 2021/2022

1. Criteris d’avaluació

L’avaluació de l’assignatura de Llengua catalana és contínua i individualitzada, és a dir, que es

basa en una progressió de l’aprenentatge dels alumnes al llarg de tot el curs i és la suma de les

diverses parts de què consta l’assignatura.

En concret, la nota final de cada avaluació es determinarà a partir del següent:

60% 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”

20% 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.

Per a avaluar-ho, a part del seguiment continu

que fa el professor/a, es podrà demanar la llibreta

en qualsevol moment del curs.

Cal tenir present que els exàmens no es repetiran si la falta no està ben justificada. El

mateix ocorrerà amb els treballs encarregats per lliurar en una data determinada: no s’accceptaran

fora de termini si la falta no està ben justificada.

2. Procediments i instruments d’avaluació

Es realitzaran, al llarg del curs, diverses activitats orals i escrites a cada trimestre on s’avaluaran

els diferents aspectes que es treballaran al llarg de tot el curs.

Respecte les lectures, tal com s’especifica a la taula del punt 1., es qualificaran a partir

d’activitats orals i/o escrites, fitxes literàries, resums… així com proves orals i/o escrites.



Pel que fa a l’oralitat, la llengua catalana s’ha de fer servir en tot moment a classe, amb els

professors i els companys. Com a recomanació, fora de classe també ens pot ajudar el seu ús: per

practicar, per amistats, etc. Cal tenir present que l’avaluació de la llengua oral serà permanent a

classe: a les exposicions pautades pel professor però també a qualsevol intervenció de l’alumne a

classe.

En relació amb la qüestió ortogràfica i gramatical, tots els treballs, tant els realitzats a ordinador

com els fets a mà, hauran de ser revisats i corregits abans de lliurar-los. Si el treball presentat no té

una adequació ortogràfica i gramatical suficient podrà suposar que la feina no sigui acceptada.

Cal tenir en compte, a més, que es descomptarà 0,1 per error ortogràfic detectat amb un límit

de 2 punts per a feines realitzades a classe i 2,5 punts per a feines realitzades a casa.

3. Tasques complementàries i recuperacions

Es poden fer lectures complementàries que poden incrementar fins a 1 punt la nota final del

trimestre. Aquestes feines s’han de fer sempre d’acord amb el professorat, amb qui s’han de

comentar amb temps suficient per poder programar-ne l’avaluació.

Pel que fa a la recuperació, atès que es tracta d’avaluació contínua, no se’n farà per norma

general. Només se’n podran fer, de manera excepcional, si hi ha algun alumne que tengui una part no

superada i el professor/a cregui convenient, amb motius justificats, que la recuperi.

Atès que enguany desapareixen les recuperacions de setembre, a aquells alumnes que en juny

tenguin el curs suspès (i, per tant, haurien hagut d’anar a la recuperació extraordinària del mes de

setembre) se’ls farà un examen extraordinari dels continguts tractats a les tres avaluacions per

donar-los una oportunitat de recuperar el curs. A més, a criteri del professorat, es podrà demanar

també algun treball complementari.

4. Material i normes d’ús

El llibre de text de 4t d’ESO serà Llil 4, Llengua i literatura (BAL), ed. Vicens Vives.

És recomanable l’ús d’una carpeta d’anelles amb fundes DIN A-4 i fulls, per tal de fer les

activitats de l’assignatura i desar-hi les fotocòpies i tot tipus de material que proporcioni el

professorat. En el cas que l’alumne utilitzi llibreta, cal que tingui una carpeta o funda per arxivar tot el

material. Tal com s’especifica a la taula del punt 1., aquesta carpeta i/o el quadern s’anirà revisant al

llarg del curs i podrà ser requerida quan el professor/a ho cregui convenient.

Respecte el material, els alumnes necessitaran per classe bolígrafs blaus i negres, un de

vermell, llapis, goma d’esborrar, maquineta de fer punta i corrector de cinta.



Pel que fa a les noves tecnologies, l’alumnat de 4t d’ESO en algunes ocasions farà classe a

l’aula d’informàtica. Tots els alumnes tenen un compte de correu de l’institut i l’hauran d’utilitzar per a

lliurar algunes de les tasques del curs.

A més, és imprescindible l’ús de diccionaris de definicions i correctors per consultar a casa, ja

sigui en versió en paper o en versió en línia (Per exemple, recomanam els web

www.optimot.gencat.cat, www.softcatala.cat o www.diec.cat)

★ PAUTES DE FEINA A CLASSE

L’ús de material inapropiat i/o objectes que no siguin els que s’han esmentat més amunt i que,

per tant, no són necessaris per a l’assignatura de català (per exemple: tisores, corrector líquid,

joguines, retoladors…) seran requisats immediatament pel professorat i el retornarà quan ho cregui

convenient.

★ PAUTES DE LLIURAMENT DE TREBALLS, FITXES LITERÀRIES I QUADERN (tant els

realitzats a mà com a ordinador):

➢ En els treballs i fitxes, no s’ha de fer portada, només cal posar-hi un títol. En el cas del

quadern, s’hauran de seguir les indicacions del professor/a de cada grup.

➢ S’han d’utilitzat els marges justificats.

➢ Espai interlineat d’1’5.

➢ En els treballs a ordinador, cal utilitzar la lletra Times New Roman o Arial, cos 12.

➢ S’ha de fer separació en paràgrafs de tots els textos.

➢ Cal fer un bon ús dels signes de puntuació i els connectors.

➢ El text ha de presentar correcció ortogràfica.

➢ S’han de defugir les repeticions.

➢ S’ha d’escriure sempre el nom, els cognoms i el curs.

➢ Tots els treballs que siguin per lliurar (redaccions, comentaris, fitxes literàries, etc)

s’han de fer en un full blanc, no en full de llibreta.

Aquests requisits són indispensables per tal que els treballs i tasques siguin admesos i puguin

obtenir una qualificació positiva. L’escriptura il·legible, no haver revisat l’ortografia i el fet de no deixar

marges comportarà que no s’admeti el lliurament de quaderns i/o treballs i la seva avaluació negativa.

ATENCIÓ: els materials i la feina diària es revisaran periòdicament i seran objecte d’avaluació a

l’apartat corresponent. Així mateix, el comportament a classe (puntualitat, participació, actitud cap

als companys, el professorat i la llengua) i, òbviament, l’ús de la llengua catalana seran qüestions

importantíssimes per a poder superar el curs.

http://www.optimot.gencat.cat
http://www.softcatala.cat
http://www.diec.cat



