CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
ASSIGNATURA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1r Batxillerat
Què ha de fer l'alumne para aprovar?
● Assistir a classe con regularitat i puntualitat.
● Les faltes d’assistència corresponents a proves escrites s'hauran de justificar
aportant un justificant mèdic per què l'alumne no perdi el dret a realitzar-les.
● Realitzar les activitats i exercicis proposats pel professor.
● Llegir els llibres de lectura obligatòria.
● Mostrar actituds de respecte vers el professor i vers els seus companys.
● Participar activament en les activitats proposades pel Departament.
● A les diferents unitats didàctiques s’ insistirà especialment en l’aprenentatge i
valoració de les normes d’ortografia, l’accentuació i la puntuació; així com la
coherència, l’estructura i la cohesió dels textos que es realitzin i s’avaluin.
● Es descomptarà per faltes d’ortografia 0’2 per cada falta, fins un màxim de 2
punts,
Què fa el professor per avaluar?
● Dos exàmens (com a mínim) per trimestre.
● Correcció de treball diari dins l'aula i dels treballs realitzats pels alumnes.
● Valoració de l'interès de l'alumne vers l'assignatura i de la seva actitud dins l’aula.
Percentatges aplicats
80% Exàmens de teoria
10% Exàmens o treballs de lectura
10% Actitud i feina diària
Com s'obtindria la nota per juny?
● La nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser un 5. La nota final s'obtindrà de
l'aplicació del següent percentatge: La nota de la primera avaluació significarà el
25 % de la qualificació final; la 2a. avaluació el 35 % i la 3ª el 40 % .
Com s'obtindria la nota de setembre?
● 85 % nota de l'examen de setembre , 10% feina d'estiu i 5% nota de juny.
Recuperacions durant el curs
● L'avaluació és contínua i sumativa, és a dir, es van repetint continguts al llarg del
curs. Es recupera una avaluació si s'obté una qualificació positiva en la següent.
● Al mes de juny es farà una recuperació global (de totes les avaluacions) per a
aquells alumnes que no hagin arribat al 5 a la mitjana del curs.
Procediments per millorar la nota:
● Participació en el Club de lectura. Cada llibre sumarà un 0,25 a la nota del
trimestre.

Lectures obligatòries:
1a. i 2a. Avaluació: Miguel de Cervantes, El Quijote (selección de capítulos)
3a. Avaluació: El avaro, Molière

CONTINGUTS I PERIODITZACIÓ
1a. AVALUACIÓ
Unidad

1ª: La comunicación.

Unidad

2ª: El texto. Clases de textos.

Unidad

3ª: Las modalidades textuales.

Unidad

4ª: Significado y contexto.

Unidad

5ª: Morfología. Estructura y clases de palabras.
2a. AVALUACIÓ

Unidad

6ª: Sintaxis (I). Estructuras sintácticas.

Unidad

7ª: Sintaxis (II). La oración. Las funciones.

Unidad

8ª: Sintaxis (III). Clases de oraciones.

Unidad

9ª: Sintaxis (IV). La coordinación y la subordinación.

Unidad

12ª: La Literatura.

Unidad

13ª: La Literatura medieval.
3a. AVALUACIÓ

Unidad

14ª: La literatura del siglo XV.

Unidad

15ª: La poesía del siglo XVI.

Unidad

16ª: La prosa y el teatro del siglo XVI.

Unidad

17ª: La poesía del siglo XVII.

Unidad

18ª: La narrativa barroca.

