Full informatiu – Llengua castellana (ESO)
Àmbit lingüístic
Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del procés
d’ensenyament-aprenentatge es troben recollits en la següent direcció:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&m
ode=single&documentId=701354
Eines d’avaluació
La nota trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris:






PROVES COMPETENCIALS
50%
COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
20%
COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA
10%
PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ EN LES ACTIVITATS I
APRENENTATGE ACTIU
10%
CARPETA D’APRENENTATGE/DOSSIER
10%

A banda de la nota trimestral, durant el curs s’establiran activitats referents a:
- la competència personal i social
- la competència digital
Els resultats d’aquestes activitats es tindran en compte a final de curs i faran mitjana
amb les activitats d’aquestes competències d’altres àmbits o matèries.
Especificitats per a grups Flexibles






PROVES COMPETENCIALS
COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA
PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ EN LES ACTIVITATS I
APRENENTATGE ACTIU
CARPETA D’APRENENTATGE/DOSSIER

30%
20%
20%
20%
10%

Sistema de recuperació
Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs
Els trimestres suspesos es poden recuperar durant el curs fent proves o treballs
específics o bé tenint en compte les successives activitats formatives de la matèria.
Criteris de superació de curs al juny
Els alumnes que no hagin superat la matèria durant el curs faran una prova
competencial de suficiència.
Aquesta prova serà diferent pels alumnes de G1/G2, G3/G4 o pels alumnes amb PI.
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Criteris de recuperació de pendents de cursos anteriors
Es farà una prova de recuperació de la matèria que tindrà un valor d’un 60% de la
nota.
L’alumnat haurà d’entregar, com a requisit imprescindible per poder presentar-se a la
prova, un quadern d’exercicis que tindrà un valor d’un 40% de la nota.
Normativa
Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945
ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol – DOGC núm. 7659
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum
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