CRITERIS D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR AVALUACIONS
ESO i BAT: Es farà una mitjana de
les dues avaluacions (1a avaluació
40% i 2a avaluació 60%)
Evidentment es tendrà en compte la
nota amb decimals.

PRIORITAT DE
CONTINGUTS EN LA
3a AVALUACIÓ

●

2n BATXILLERAT: : Es farà una
mitjana de les dues avaluacions (1a
avaluació 50% i 2a avaluació 50%)
Evidentment es tendrà en compte la
nota amb decimals.

●

La realització de tasques durant
tercera avaluació pot arrodonir la
nota a l’alça fins a un màxim d’un
punt i mig. Si així encara queda
suspès, l’alumne s’ha de presentar a
l’examen de recuperació de dia 12 de
juny.

●
●

Si tampoc el supera haurà de
presentar-se a la recuperació
extraordinària del mes de setembre.

●
●

●
●
●
●
●

ESO i BAT:

CRITERIS D’AVALUACIÓ I
QUALIFICACIÓ PER
RECUPERAR PENDENTS

Tot aquell alumnat que tengui
l’assignatura de català suspesa
El text narratiu:
AVALUACIÓ
ORDINÀRIA:
haurà de fer una prova escrita dels
personatges, temps i
continguts del curs que tenen
espai
Si
la
mitjana
de
les
dues
suspès. La prova es realitzarà dia
L’ús dels principals
avaluacions
(1a
avaluació
40%
i
2a
28 de maig. Si no es pot fer
temps verbals:
avaluació 60%) i la feina feta a la
presencial es passarà un
mode indicatiu,
3a
NO
és
igual
a
5
o
superior,
qüestionari per fer des de casa. El
subjuntiu, imperatiu
haurà de fer una prova escrita
professorat informarà als alumnes
L’accentuació
(presencial
o
online)
dia
12
de
a través del correu corporatiu del
(repàs)
juny.
contingut i de la data.
La derivació
El text
(a 2n BATX serà de 50%+50%)
Els alumnes NEE que tenen
conversacional:el
pendent 1r ESO hauran d’entregar
còmic
un dossier dia 1 juny. Aquest
L’adverbi
AVALUACIÓ
dossier se’ls farà arribar o bé per
L’accent diacrític
EXTRAORDINÀRIA:
correu o bé pel policia tutor.
(repàs)
La composició
Si l’alumnat no ha aprovat
Els alumnes de 2n de Batxillerat ja
L’entrevista
l’avaluació ordinària haurà de
han fet els exàmens de pendents.
La dièresi
presentar-se
a
la
prova
escrita
del
Modalitats de
mes de setembre.
l’oració
com fer un
booktube

1r ESO:
●

CRITERIS ESPECÍFICS DE
L’AVALUACIÓ FINAL
ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA

2n ESO:
● Text expositiu
● Text argumentatiu
● Conjuncions i
interjeccions
● Sintagmes i oració
● Funcions
sintàctiques
(pràctica i repàs)
● X/IX, TX/IG
● L·L, NASALS
● H, R/RR
● Polisèmia i
homonímia
● LITERATURA: La
vida i la mort. El
misteri. L’amistat

3r ESO:
-Gènere d’opinió: carta al
director
- Locucions, frases
-Comprensions lectores a
partir del llibre de text
- Oclusives
-La essa
-La g/j
-Puntuació

4t ESO:

Text argumentatiu
- Oració composta:
coordinació i juxtaposició
-La dièresi
- Teatre del segle XX
- Les esses
- Les llengües romàniques
(“La torre de Babel”
-Oclusives
- Llengua estàndard ( +
llengua mare, llengua
pròpia, llengua oficial)
- B/V i H
- Conflicte lingüístic.
bilingüisme i diglòsia
- m/n, l/ l·l , r/rr
- Substitució i
normalització lingüística
-Pel·lícula “El cafè de la
Marina” (teatre segle XX)

1r BAT:
-GRAMÀTICA: pronoms
febles i pronoms relatius,
adverbis, connectors (canvi
i caiguda de preposicions)
-SOCIOLINGÜÍSTICA:
fenòmens de contacte
(introducció)
-LEXICOLOGIA:
mecanismes de creació
lèxica.
-EDUCACIÓ LITERÀRIA

I HISTÒRIA DE LA
LLENGUA: novel·la
cavalleresca; literatura
religiosa i moral i literatura
humanista (Bernat Metge):
la “Valenciana
Prosa”(Corella) i l’escola
valenciana (Jaume Roig);
la literatura dels segles
XVI a XVIII
(“Decadència); la litetatura
del segle XIX
(“Renaixença”)
-Pràctica de comentaris de
text i d’ortografia.

2n BAT:
ES TREBALLARAN
TOTS ELS
CONTINGUTS
PREVISTOS A LA
PROGRAMACIÓ

