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Matèries 
 

LLENGUA I LITERATURA 
CATALANA 

 
LITERATURA CATALANA DE 

MODALITAT AL BATXILLERAT 
 
 
Instruments d’avaluació 
Controls : de continguts, dos per avaluació més els controls de verbs que solen fer-se 
cada quinze dies 
Proves orals: en forma de recitat de poemes. 
Dossiers: presentació del dossier cada final d’avaluació. 
Pràctiques: redaccions, comentaris de text, dictats. 
Actitud/ comportament : inclou l’actitud a l’aula, la presentació de les feines 
encomanades, etc. 
 
 
Càlcul nota trimestral 
La nota trimestral es basa en la suma dels diversos percentatges que es plantegen segons 
els criteris següents: 
ESO: 
-(1r  i 2n): 
● 30%  : continguts (proves escrites). 
● 10%  : actitud (comportament a l’aula, seguiment dels deures, implicació en el 

treball de la classe). 
● 10% :  dossier trimestral de la feina realitzada. 
● 10%  : proves de verbs. 
● 10% : poema (recitació). 
● 10% : redaccions. 
● 20% : lectura 

 
-(3r i 4t): 
● 40% : continguts (proves escrites). 
● 10%  : actitud (comportament a l’aula, seguiment dels deures, implicació en el 

treball de la classe). 
● 10% :  dossier trimestral de la feina realitzada. 
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● 10%  : proves de verbs. 
● 10% : redaccions. 
● 20% : lectura. 

 
BATXILLERAT: 
 
● 50% : continguts (proves escrites). 
● 10%  : actitud (comportament a l’aula, seguiment dels deures, implicació en el 

treball de la classe). 
● 10% : redaccions. 
● 10% : comentaris. 
● 20% : lectura. 

 
 
Càlcul nota final de curs ( Juny) 
La mitjana ponderada dels tres trimestres de manera que es combina la mitjana 
aritmètica amb una valoració progressivament més alta a cada avaluació i així es pot 
tenir en compte l’evolució en el rendiment de  l’alumne. Els alumnes que arribin a 
assolir la nota de 4 podran presentar un dossier al juny per superar el curs, els que no 
arribin a aquesta qualificació hauran de presentar-se directament a la prova de setembre. 
És obligatori superar els tres controls de lectura per superar el curs al juny. 
 
Recuperacions 

 
� Sistema de recuperació ( blocs contingut, trimestres): per mitjana de curs 

ponderada 
� Sistema recuperació cursos anteriors: aprovant els dos primers trimestres d’un 

nivell es pot recuperar l’anterior. Si no s’aconsegueix així hi ha una prova de 
recuperació a l’abril/maig 

 
 
Càlcul nota convocatòria extraordinària (Setembre) 
 
30 o 40 % (segons els nivells) a partir de la feina que han hagut de fer al llarg de l’estiu 
i el 70 o 60 % restant basat en la qualificació de la prova escrita. 
 


