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FULL INFORMATIU BATXILLERAT

CURS 2016-17

MATÈRIA: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

CURS: 2n BAT.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
http://www.xtec.cat/estudis/batxillerat/curriculum_bat_loe.htm
EINES D’AVALUACIÓ
L’avaluació dels alumnes de 2n. Curs de batxillerat haurà de ser
continuada i formativa.
Els continguts de la matèria s’avaluaran mitjançant un mínim de dos
exàmens trimestrals. En aquests controls també es farà una valoració de
la competència lingüística dels alumnes. Així doncs, cada errada
ortogràfica, sintàctica o lèxica serà penalitzada amb el descompte
estipulat a les proves de les PAAU.
1.ª evaluación
90 % exámenes

2.ª evaluación
70 % exámenes

3.ª evaluación
90 % exámenes

10 % Trabajo en clase, de-

20% lectura

10 % Trabajo en clase, de-

beres, actitud, participa-

10 % Trabajo en clase, de-

beres, actitud, participa-

ción

beres, actitud, participa-

ción

ción

Un alumno/a no puede aprobar el trimestre si uno de los exámenes es inferior a
3. Se le aplicará la media, pero el resultado final nunca será superior a 4.
En aquell o aquells trimestres on es treballi la lectura prescriptiva, aquesta serà
obligatòria i per tant, s’haurà d’aprovar i el valor serà el 20% de la nota del
trimestre. En el cas que la lectura prescriptiva sigui una selecció de poemes
aquests es treballaran durant el curs i la nota constaria dins del 10% reservat al
treball d’aula, deures, etc.
La nota final de cada curs serà la mitjana de totes les qualificacions al llarg
dels tres trimestres sempre i quan l’última estigui aprovada.
LECTURES PRESCRIPTIVES (promoció 2016-2017)
Durant tot el curs
Segunda antologia de poesia

Segon trimestre
Últimas tardes con Teresa,

española, Ed. Vicens Vives

Joan Marsé
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Els alumnes que a final de curs no hagin assolit una mitjana de 5
punts, hauran de recuperar els continguts de la matèria suspesa,
mitjançant exàmens específics, dins la convocatòria oficial de
recuperacions que estableixi la prefectura d’estudis d’acord amb la

normativa vigent.
* La recuperació de la lectura és independent i es realitzarà un control específic
per poder recuperar-la

PAUTES DE CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA
A totes les activitats d’avaluació es tindrà en compte les faltes d’ortografia, que restarà
la nota de cada exercici sense límit (0,1 dècimes / falta de ortografia /0.25 : falta de
redacció)
PAUTES DE CORRECCIÓ DE LES REDACCIONS
-

La nota global de les redaccions es realitzarà avaluant els següents aspectes:
A) Valoració de l’expressió
a) faltes d’ortografia (accents /lletres)
b) faltes de morfologia, sintaxis y lèxic
B) Valoració del contingut: originalitat, coherència, cohesió

RECURSOS
-

Llibre de text: BITÁCORA. Lengua castellana y literatura. 2º BATX, de ed. Teide
Llibres de lectura prescriptiva
Aula de llengües: dotada de ordenador, canó, y pissarra digital.
Activitats TIC penjades Moodle
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