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 Criteris d’avaluació de 1r 
 ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA 

 ●  Professorat: Maria José Nicolau 
 ●  Hores lectives totals previstes per curs:  110 hores 
 ●  Nuclis temàtics de continguts: 

 Lectura, gramàtica (sintaxis), ortografia, literatura, lèxic i tipologia textual. L’alumnat tendrà al 
 classroom les situacions d’aprenentatge seqüenciades i un llibre de text (ja sigui en paper o 
 llicència digital, que es tramitarà des del centre). 

 Criteris d’avaluació de 1r Batx 

 CRITERIS D’AVALUACIÓ  1r BATX 

 1.1 

 Reconèixer  i  valorar  les  llengües  d’Espanya  i  les  varietats  dialectals  de  l’espanyol, 
 amb  especial  atenció  a  les  del  propi  territori  a  partir  de  l’explicació  del  seu 
 desenvolupament  històric  i  sociolingüístic  i  de  la  situació  actual,  contrastant  de 
 manera  explícita  i  amb  el  metallenguatge  apropiat  aspectes  lingüístics  i  discursius 
 de  les  diferents  llengües,  així  com  trets  dels  dialectes  de  l’espanyol,  en 
 manifestacions orals, escrites i multimodals. 

 ●  3% 

 1.2 

 Qüestionar  i  refutar  prejudicis  i  estereotips  lingüístics  adoptant  una  actitud  de 
 respecte  i  valoració  de  la  riquesa  cultural,  lingüística  i  dialectal,  a  partir  de 
 l’exploració  i  reflexió  entorn  dels  fenòmens  de  contacte  entre  llengües,  amb 
 especial  atenció  al  paper  de  les  xarxes  socials  i  els  mitjans  de  comunicació,  i  de  la 
 investigació  sobre  els  drets  lingüístics  i  diversos  models  de  convivència  entre 
 llengües. 

 ●  3% 

 2.1 

 Identificar el sentit global, l’estructura, la informació rellevant en funció de les 
 necessitats comunicatives i la intenció de l’emissor en textos orals i multimodals 
 complexos propis de diferents àmbits, analitzant la interacció entre els diferents 
 codis. 

 ●  3% 

 2.2 
 Valorar  la  forma  i  el  contingut  de  textos  orals  i  multimodals  senzills,  avaluant  la 
 seva  qualitat,  la  seva  fiabilitat  i  idoneïtat  del  canal  utilitzat,  així  com  l'eficàcia  dels 
 procediments comunicatius emprats.  ●  3% 

 3.1 

 Realitzar  exposicions  i  argumentacions  orals  formals  amb  diferent  grau  de 
 planificació  sobre  temes  d’interès  científic  i  cultural  i  de  rellevància  acadèmica  i 
 social,  ajustant-se  a  les  convencions  pròpies  de  cada  gènere  discursiu  i  amb  la 
 fluïdesa,  el  rigor,  la  coherència  i  el  registre  adequat,  en  diferents  suports  i  utilitzant 
 de manera eficaç recursos verbals i no verbals. 

 ●  5% 

 3.2 
 Participar  de  manera  activa  i  adequada  en  interaccions  orals  (formals  i  informals)  i 
 en  el  treball  en  equip  amb  actituds  d’escolta  activa  i  estratègies  de  cooperació 
 conversacional i cortesia lingüística. 

 ●  3% 
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 4.1 

 Identificar  el  sentit  global,  l’estructura,  la  informació  rellevant  i  la  intenció  de 
 l’emissor  de  textos  escrits  i  multimodals  especialitzats,  amb  especial  atenció  a 
 textos  acadèmics  i  dels  mitjans  de  comunicació,  realitzant  les  inferències 
 necessàries i amb diferents propòsits de lectura. 

 ●  7% 

 4.2 
 Valorar  la  forma  i  el  contingut  de  textos  complexos  avaluant  la  seva  qualitat,  la 
 fiabilitat  i  idoneïtat  del  canal  utilitzat,  així  com  l’eficàcia  dels  procediments 
 comunicatius emprats. 

 ●  7% 

 5.1 

 Elaborar  textos  acadèmics  coherents,  cohesionats  i  amb  el  registre  adequat  sobre 
 temes  curriculars  o  d’interès  social  i  cultural.  L’elaboració  ha  d’anar  precedida  d’un 
 procés  de  planificació  que  atengui  la  situació  comunicativa,  destinatari,  propòsit  i 
 canal,  i  d’un  procés  de  redacció  i  revisió  d’esborranys  de  manera  individual  o  entre 
 iguals, o mitjançant altres instruments de consulta. 

 ●  7% 

 5.2 
 Incorporar  procediments  per  enriquir  els  textos  atenent  aspectes  discursius, 
 lingüístics i d'estil, amb precisió lèxica i correcció ortogràfica i gramatical.  ●  5% 

 6.1 

 Elaborar  treballs  de  recerca  de  manera  autònoma,  en  diferents  suports,  sobre 
 temes  curriculars  d’interès  cultural  que  impliquin  localitzar,  seleccionar  i  contrastar 
 informació  procedent  de  diferents  fonts;  calibrar  la  seva  fiabilitat  i  pertinència  en 
 funció  dels  objectius  de  lectura;  organitzar-la  i  integrar-la  en  esquemes  propis;  i 
 reelaborar-la  i  comunicar-la  de  manera  creativa,  adoptant  un  punt  de  vista  crític  i 
 respectuós amb la propietat intel·lectual. 

 ●  5% 

 6.2 

 Avaluar  la  veracitat  de  notícies  i  informacions,  amb  especial  atenció  a  les  xarxes 
 socials  i  altres  entorns  digitals,  seguint  pautes  d’anàlisi,  contrast  i  verificació,  fent 
 ús  de  les  eines  adequades  i  mantenint  una  actitud  crítica  enfront  dels  possibles 
 biaixos de la informació. 

 ●  3% 

 7.1 

 Triar  i  llegir  de  manera  autònoma  obres  rellevants  de  la  literatura  contemporània  i 
 deixar  constància  del  progrés  de  l’itinerari  lector  i  cultural  personal  mitjançant 
 l’explicació  argumentada  dels  criteris  de  selecció  de  les  lectures,  les  formes  d’accés 
 a la cultura literària i de l’experiència de lectura. 

 ●  5% 

 7.2 
 Compartir  l’experiència  lectora  utilitzant  un  metallenguatge  específic  i  elaborar  una 
 interpretació  personal  establint  vincles  argumentats  amb  altres  obres  i  altres 
 experiències artístiques i culturals. 

 ●  5% 

 8.1 

 Explicar  i  argumentar  la  interpretació  de  les  obres  llegides  mitjançant  l’anàlisi  de 
 les  relacions  internes  dels  seus  elements  constitutius  amb  el  sentit  de  l’obra  i  de 
 les  relacions  externes  del  text  amb  el  seu  context  social  i  històric  i  amb  la  tradició 
 literària,  utilitzant  un  metallenguatge  específic  i  incorporant  judicis  de  valor 
 vinculats a l’apreciació estètica de les obres. 

 ●  5% 

 8.2 

 Desenvolupar  projectes  de  recerca  que  es  concretin  en  una  exposició  oral,  un 
 assaig  o  una  presentació  multimodal,  establint  vincles  argumentats  entre  els 
 clàssics  de  la  literatura  catalana  objecte  de  lectura  guiada  i  altres  textos  i 
 manifestacions  artístiques  clàssiques  o  contemporànies,  en  funció  de  temes, 
 tòpics,  estructures,  llenguatge,  recursos  expressius  i  valors  ètics  i  estètics,  i 
 explicitant la implicació i la resposta personal del lector en la lectura. 

 ●  5% 
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 8.3 

 Crear  textos  personals  o  col·lectius  amb  intenció  literària  i  consciència  d'estil,  en 
 diferents  suports  i  amb  ajuda  d'altres  llenguatges  artístics  i  audiovisuals,  a  partir 
 de  la  lectura  d'obres  o  fragments  significatius  en  els  quals  s'emprin  les 
 convencions formals dels diversos gèneres i estils literaris. 

 ●  5% 

 9.1 

 Revisar  els  propis  textos  i  fer  propostes  de  millora  argumentant  els  canvis  a  partir 
 de  la  reflexió  metalingüística  i  utilitzant  un  metallenguatge  específic,  i  identificar  i 
 esmenar  problemes  de  comprensió  lectora  utilitzant  els  coneixements  explícits 
 sobre la llengua i el seu ús. 

 ●  5% 

 9.2 
 Explicar  i  argumentar  la  interrelació  entre  el  propòsit  comunicatiu  i  les  eleccions 
 lingüístiques  de  l'emissor,  així  com  els  seus  efectes  en  el  receptor,  utilitzant  el 
 coneixement explícit de la llengua i el metallenguatge específic. 

 ●  5% 

 9.3 

 Elaborar  i  presentar  els  resultats  de  petits  projectes  de  recerca  sobre  aspectes 
 rellevants  del  funcionament  de  la  llengua,  formulant  hipòtesi  i  establint 
 generalitzacions,  utilitzant  els  conceptes  i  la  terminologia  lingüística  adequada  i 
 consultant de manera autònoma diccionaris, manuals i gramàtiques. 

 ●  5% 

 10.1 

 Identificar  i  bandejar  els  usos  discriminatoris  de  la  llengua,  els  abusos  de  poder  a 
 través  de  la  paraula  i  els  usos  manipuladors  del  llenguatge  a  partir  de  la  reflexió  i 
 l'anàlisi  dels  elements  lingüístics,  textuals  i  discursius  utilitzats,  així  com  dels 
 elements no verbals de la comunicació. 

 ●  3% 

 10.2 
 Utilitzar  estratègies  per  a  la  resolució  dialogada  dels  conflictes  i  la  recerca  de 
 consensos, tant en l'àmbit personal com educatiu i social. 

 ●  3% 

 Cada  avaluació  constarà  de  dues  o  tres  situacions  d’aprenentatge  de  les  quals  s'extreuran  diferents 
 notes i després es farà la mitjana entre totes aquestes. 

 Condicions per a fer mitjana: 

 ●  Es necessita un mínim d’un 4 per fer mitjana. 
 ●  Haver lliurat tot el que requereixi el professor/a en la data indicada ( en cas de no 

 lliurar-les la qualificació serà un 0) 
 ●   No mostrar una actitud passiva ( no prestar atenció, deixar exàmens o tasques en 

 blanc...). A totes les situacions d’aprenentatge es tendrà en compte l’actitud. 
 ●   Haver aprovat les tasques referides a la lectura de cada avaluació.  Si aquestes no 

 s'aproven,  s'haurà de recuperar a final de curs o en una data establerta pel 
 professor/a.  

 Els  criteris  de  puntuació  de  cada  examen  i  tasca  s'indicaran  al  seu  encapçalament.  Hi  haurà  la 
 puntuació  pròpia  de  cada  pregunta  i  els  punts  de  correcció  ortogràfica.  Les  faltes  d'ortografia  restaran 
 0'2 per falta a primer i segon d'ESO ; fins a 2 punts. Es seguirà el mateix criteri per a textos i treballs. 

 Criteris de recuperació d’avaluacions pendents. 

 L'avaluació és continua sempre que s'acompleixin les pautes següents: 
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    No s'aprovarà si no s'han entregat totes les tasques a la data establerta, si no es així, la 
 professora indicarà quan i com és possible recuperar-les. 
    A la nota final es tindran en compte tots el criteris. 
   

 Criteris de lliurament de treballs i/o tasques. 

 Es valoraran totes aquelles tasques, tan oral com escrites, encomanades pel professorat, les 
 qualificacions de les quals es tindran en compte a la nota final. Aquestes s'han de lliurar en la data 
 indicada, en cas de no lliurar-les, la qualificació serà de 0.  La nota mínima perquè aquestes tasques 
 facin mitjana amb les altres ha de ser d’un 4. 

 Maleta viatgera: 

 Dins  la  programació  del  departament  de  Llengua  castellana  hi  ha  inclòs  el  projecte  “Maleta  viatgera” 
 que  implica  que  l’alumnat  que  llegeixi  de  forma  voluntària  llibres  de  la  biblioteca  fora  dels  que  són  de 
 les  assignatures,  pot  pujar  la  seva  nota  a  final  de  curs.  Per  cada  llibres  extra  llegit  pot  pujar  0’3  fins  a  un 
 màxim de 1’2 punts. 

 Material específic de l’assignatura  . 

 Lectures: 

 -  Primer  trimestre:  Finis  mundi  .  Laura  Gallego.  Ed.  SM  (Barco  de  vapor).  ISBN 
 978-84-675-7790-7. 

 -  Segon  trimestre:  El  Lazarillo  de  Tormes  .  Anónimo.  Ed  Vicens  Vives  (Clásicos 
 hispánicos). ISBN 978-84-316-9981-9. 

 -  Tercer  trimestre:  els  alumnes  podran  triar  entre  diferents  lectures  que  s’oferiran  al 
 segon trimestre. 
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