
 

 

 

 

CRITERIS QUALIFICACIÓ LLENGÜES CASTELLANA I CATALANA 

CURS 20-21 

- Els continguts, que s’avaluaran mitjançant  proves escrites  i  treballs (orals i escrits) 

representaran un 90% de la nota. Els treballs que es realitzin (sobre les lectures obligatòries, 

redaccions, resums, esquemes, exposicions sobre un determinat tema, etc.) podran suposar 

el mateix valor que una nota de control parcial segons el criteri del professorat. La no 

presentació suposarà un zero que farà mitjana amb la resta de notes. En el cas de l’escenari 

C, les tasques i activitats lliurades telemàticament es valoraran fins a 1 punt de la nota de 

final de l’avaluació fent mitjana amb les notes anteriors d’acord amb el criteri d’avaluació 

contínua.  

- Els procediments que se reflecteixen a partir de les tasques lliurades per Google Classroom 

suposaran un 10%  de la nota.  

- El portfoli i l’actitud representaran un 10% extra de la nota. En el cas de l’escenari C, la 

part actitudinal es valorarà fins a 0’5 punts de la nota final de l’avaluació fent mitjana 

amb les notes anteriors d’acord amb el criteri d’avaluació continua.   

- Per tal de fomentar la competència d’Aprendre a Aprendre i la competència digital, es 

potenciaran les activitats d’autoavaluació, autocorrecció i coavaluació. En el cas que 

l’alumnat no realitzi l’autocorrecció, suposarà una penalització fins a 0’5 de la nota de la 

prova parcial pertinent  les activitats. Es donarà molta importància al plantejament de dubtes 

per part de l’alumnat ja que demostra una actitud activa i d’interès envers la matèria.  

- Els treballs i activitats desenvolupats durant el període de classes en qualsevol dels escenaris 

que es puguin dur a terme durant aquest curs es consideraran una feina  obligatòria i 

avaluable.  

- Les tasques enviades a través de la plataforma Classroom no lliurades en la data establerta 

NO ES CORREGIRAN i es qualificaran de manera negativa. Cada tasca no lliurada o 

lliurada amb retard suposarà una penalització fins a 1 punt total de la prova referida als 

continguts que es treballen en aquestes activitats, 

 

 



 

 

- La plataforma única i exclusiva de comunicació de l’alumnat amb 

el professorat serà a través de Google Classroom. Tots els treballs 

que no siguin presentats a través d’aquesta plataforma NO ES CORREGIRAN NI ES 

TENDRAN EN COMPTE. 

- És imprescindible la identificació de l’alumnat a la plataforma Classroom  amb el correu 

institucional proporcionat pel centre. 

- En cas de no entrar a Google Classroom en el període establert o la inactivitat en aquesta 

plataforma suposarà una penalització fins a 0’5 de la prova referida als continguts que es 

treballen en aquestes activitats  i, a més, repercutirà directament al percentatge destinat als 

procediments i l’actitud.   

- La bona presentació de les tasques i activitats a través de Google Classroom és 

IMPRESCINDIBLE. En el cas del lliurament de les tasques en format fotografia, aquestes 

han d’estar ben presentades. S’ha de tenir cura de la bona orientació, lluminositat, claredat, 

totalitat  i qualitat de les fotografies. En cas que la fotografia no presenti qualsevol dels 

requisits NO ES CORREGIRÀ. 

- Els treballs hauran d’estar presentats seguint les indicacions que apareixen al document 

«Instruccions per a la presentació formal d’un treball».  

- Els exàmens es contestaran amb bolígraf blau o negre, en fulls d’examen, nets, amb bona 

cal·ligrafia, amb respecte pels marges, fulls engrapats.  

- Els exàmens il·legibles no es corregiran i comptabilitzaran com un zero. En cas de no 

escriure el nom als exàmens o bé, escriure’l de manera no normativa, se sancionarà segons 

el criteri del professor i la reiteració de la falta. 

- Es poden restar fins a dos punts dels exàmens o treballs escrits per faltes d’ortografia o 

sintaxis. 

- Durant l’avaluació es faran com a mínim un examen parcial i un examen d’avaluació que 

es realitzarà al final d’aquesta i en la qual entrarà tota la matèria vista durant l’avaluació. 

L’examen d’avaluació comptabilitza doble. 

- Per avaluar la competència d’Aprendre a aprendre es deixarà fins a 1 punt per a la seva 

qualificació a les proves escrites.  

- Les lectures són obligatòries, si un alumne/a durant el mateix trimestre no presenta el resum 

i/o no du el llibre en tres moments diferents es qualificarà amb un zero que farà mitjana amb 

la resta de notes. 



 

- En cas que la mitjana de juny sigui inferior al 5, l’alumne/a s’haurà 

de presentar a l’examen global  amb tot el contingut de la matèria. 

El dia de l’examen  global de juny s’hauran de presentar tots els 

treballs pendents, les activitats realitzades sobre les lectures obligatòries, els esquemes de 

les unitats explicades a classe, les fotocòpies facilitades durant el curs. En cas de presentar-

se a la convocatòria extraordinària de setembre, s’haurà de fer el compliment del “Pla de 

recuperació d’assignatures pendents” lliurat pel professor pertinent.  

- Faltar a classe durant les hores anteriors a un examen suposarà un 0 d’aquest, sempre i quan 

aquestes absències no siguin justificades. 

- En cas de presentar-se una situació derivada o relacionada amb la COVID, les mesures 

preses quedaran a disposició de les instruccions donades per la Conselleria.  

- És imprescindible disposar del material necessari per a la matèria ja que, donades les 

circumstàncies actuals, no es pot compartir en cap cas material amb altres companys.  

- Les lectures obligatòries durant el curs i els corresponents treballs o exàmens són 

indispensables per tal de poder aprovar  la matèria. Si no es llegeixen ni es realitzen les 

activitats proposades, els resums o qualsevol tasca que demostrin eficaçment la comprensió 

i la capacitat crítica dels fragments, capítols i / o la totalitat del llibre, s’anirà penalitzant amb 

zeros i, en cap cas, es podrà superar la matèria si queda alguna lectura pendent. A les 

convocatòries de juny i setembre, només haureu de presentar-vos del bloc corresponent 

(continguts de la matèria i/o lectures pendents o ambdues). A la convocatòria de febrer 

haureu d’examinar-vos tant de continguts com de lectures. S’aniran realitzant diverses 

proves orals i/o escrites per tal de poder recuperar-les durant el curs i en la convocatòria de 

juny. 

- L’ús inadequat de les imatges, tant del professorat com de l’alumnat, es considerarà una falta 

greu i es podrà posar a disposició judicial si calgués.  

- Sempre que sigui possible, les proves escrites seran presencials. En el cas de l’escenari C, es 

poden realitzar proves online de continguts avaluables que computaran sempre seguint les 

directrius marcades per la Conselleria.  

- A part de tots aquests continguts, conceptes i procediments, a l’hora d’avaluar l’assignatura, 

es tendran en compte també les normes de convivència establertes a l’agenda. 



 

- El curs escolar acaba en la data establerta per la Conselleria 

d’Educació. Per tant, fins aquest moment se continuarà amb el 

temari i els controls, els quals es tindran en compte per a l’avaluació 

final. 

 


