
 

 

Etapa:ESO Curs:4t d’ESO 
Matèria: Llengua catalana i literatura  
Professorat: Rebeca Gironès  
 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació 

1a avaluació 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 
Dimensió 
comprensió 
lectora i 
literària 
Activitat 1 

Prova escrita de 
comprensió lectora 
i lèxica del llibre 
Aloma 

● Comprovar que l’alumnat ha llegit i ha entès el 
llibre. A més, ha de demostrar mitjançant 
activitats de definicions, sinònims i oracions que 
s’ha preparat el vocabulari de la lectura. 

5% 

Dimensió 
comprensió 
lectora i 
expressió 
escrita  
Activitat 1 

Prova escrita de 
sintaxi 

● A través de la lectura i comprensió d’un text, 
l’alumnat ha de saber identificar les diferents 
estructures sintàctiques treballades a l’aula. 
També haurà d’elaborar un escrit d’una 
determinada tipologia.  

 

5% 

Dimensió 
comprensió 
lectora, 
expressió 
escrita i 
literària 
Activitat 1 
(aturada 
tècnica) 

Prova escrita 
d’avaluació global 
d’una hora i mitja 
de durada 

● A través de la lectura i comprensió d’un text, 
l’alumnat ha de demostrar que ha assolit les 
normes ortogràfiques i gramaticals treballades 
al llarg de la secundària. A més, l’alumnat ha de 
ser capaç de fer servir els mecanismes de 
creació lèxica: derivació, composició i 
l’habilitació de mots. També haurà d’elaborar un 
escrit d’una determinada tipologia.  

60% 

Dimensió 
literària i 
comunicació 
oral 
Activitat 1 

Treball col·laboratiu 
sobre la literatura 
catalana medieval 

● Comprovar que l’alumnat identifica les 
característiques de la literatura catalana 
medieval i en coneix els autors (Ramon Llull, 
Ausiàs March i Joanot Martorell). 

5% 

Dimensió 
expressió 
escrita 
Activitat 1 

Redacció d’un text 
descriptiu a l’aula 
amb el suport del 
diccionari.  
 

● Comprovar que l’alumne sap organitzar el text 
descriptiu, utilitza el registre adequat a la 
situació comunicativa,  compon el text amb 
connectors variats per enllaçar idees i utilitza la 
puntuació correcta. Com que la redacció es fa a 
l’aula amb suport del diccionari les faltes 
d’ortografia restaran 0.25 punts de la nota 
global. 

5% 

Dimensió 
expressió 
escrita 
Activitat 2 

Redacció d’un text 
expositiu a casa  
 

● Comprovar que l’alumne sap organitzar el text 
expositiu, utilitza el registre adequat a la situació 
comunicativa,  compon el text amb connectors 
variats per enllaçar idees i utilitza la puntuació 
correcta. Com que la redacció es fa a casa, les 
errades de tota mena resten 0.25 de la nota 
global de l’escrit.  

5% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

Dimensió 
expressió 
escrita 
Activitat 3 

Redacció d’un text 
argumentatiu a 
casa 
 

● Comprovar que l’alumne sap organitzar el text 
expositiu, utilitza el registre adequat a la situació 
comunicativa,  compon el text amb connectors 
variats per enllaçar idees i utilitza la puntuació 
correcta. Com que la redacció es fa a casa, les 
errades de tota mena resten 0.25 de la nota 
global de l’escrit. 

5% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 10% 



 

 

2a avaluació 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 
Dimensió 
comprensió 
lectora i 
literària 
Activitat 1 

Prova escrita de 
comprensió lectora 
i lèxica del llibre 
Plans de futur 

● Comprovar que l’alumnat ha llegit i ha entès el 
llibre. A més, ha de demostrar mitjançant 
activitats de definicions, sinònims i oracions que 
s’ha preparat el vocabulari de la lectura. 

 

5% 

Dimensió 
comprensió 
lectora i 
expressió 
escrita  
Activitat 2 

Prova escrita de 
sintaxi 

● A través de la lectura i comprensió d’un text, 
l’alumnat ha de saber fer la substitució 
pronominal dels sintagmes treballats a l’aula. A 
més a més, ha de demostrar que sap aplicar els 
criteris de combinació pronominal del CD i CI.  

 

5% 

Dimensió 
comprensió 
lectora, 
expressió 
escrita i 
literària 
Activitat 1 
(aturada 
tècnica) 

Prova escrita 
d’avaluació global 
d’una hora i mitja 
de durada 

● A través de la lectura i comprensió d’un text, 
l’alumnat ha de demostrar que ha assolit les 
normes ortogràfiques i gramaticals treballades 
al llarg de la secundària. També haurà 
d’elaborar un escrit tenint cura de la precisió 
lèxica i dels usos dels verbs ser i estar. Com 
que l’avaluació és contínua ha de repassar tots 
els continguts treballats en el trimestre anterior. 

60% 

Dimensió 
literària i 
comunicació 
oral 
Activitat 1 

Treball col·laboratiu 
sobre la literatura 
catalana moderna 

● Comprovar que l’alumnat coneix les causes del 
període de la literatura catalana conegut com la 
“decadència”. 

● Comprovar que l’alumnat identifica les 
característiques de la literatura catalana 
moderna i en coneix els principals autors i 
obres. 

10% 

Dimensió 
expressió 
escrita 
Activitat 1 

Redacció d’un text 
predictiu a l’aula 
amb el suport del 
diccionari 
 

● Comprovar que l’alumne sap organitzar el text 
predictiu, utilitza el registre adequat a la situació 
comunicativa,  compon el text amb connectors 
variats per enllaçar idees i utilitza la puntuació 
correcta. Com que la redacció es fa a l’aula amb 
suport del diccionari les faltes d’ortografia 
restaran 0.25 punts de la nota global. 

5% 

Dimensió 
expressió 
escrita 
Activitat 2 

Redacció d’un text 
instructiu a casa  
 

● Comprovar que l’alumne sap organitzar el text 
instructiu, utilitza el registre adequat a la 
situació comunicativa,  compon el text amb 
connectors variats per enllaçar idees i utilitza la 
puntuació correcta. Com que la redacció es fa a 
casa, les errades de tota mena resten 0.25 de la 
nota global de l’escrit. 

5% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 10% 



 

 

3a avaluació 

 

Observacions: 

● Les errades ortogràfiques de les activitats realitzades a classe resten 0.1 de la             
nota global de la prova. Si l’activitat s’ha fet a casa, cada errada restarà 0.25               
punts. 

● Si la presentació de l’examen és deficient, es reduiran 0,5 punts de la nota final. 
● Les activitats lliurades fora de termini no seran avaluades. 
● Si cal fer algun ajustament durant el curs d’aquestes activitats previstes, es            

comunicarà amb temps als alumnes i s’especificaran el nous percentatges per a la             
nota final. 

● A final de curs la professora recollirà el dossier de classe de l’alumne. Aquest              
dossier s’haurà de presentar enquadernat amb espiral i, si el contingut i la forma              
són correctes, la nota final del curs de l’alumne es veurà augmentada en un punt. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 
Dimensió 
expressió 
escrita  
Activitat 1 

Prova de 
morfologia 

● A través de la lectura i comprensió d’un text, 
l’alumnat ha de saberdistingir entreles 
conjuncions de coordinació i les de 
subordinació.  

10% 

Dimensió 
expressió 
escrita 
Activitat 1 

Redacció del 
currículum 
 

● Comprovar que l’alumne coneix l’estructura 
bàsica del currículum vitae. 5% 

Dimensió 
expressió 
escrita 
Activitat 2 

Redacció d’una 
carta de 
presentació 
 

● Comprovar que l’alumne sap redactar una carta 
de presentació en resposta a un anunci laboral 
o bé oferint-se a una determinada empresa.  5% 

Dimensió 
comprensió 
lectora, 
expressió 
escrita i 
literària 
Activitat 1 

Prova escrita 
literatura 

● Comprovar que l’alumnat és capaç de 
comprendre les característiques de la 
Renaixença i el Romanticisme. Lectura i 
comprensió de diferents fragments d’obres de 
Verdaguer, Guimerà i Oller.  

● Comprovar que l’alumnat coneix les 
característiques del modernisme literari. 
Identificar els principals autors d’aquest 
moviment amb les obres que han escrit.  

10% 

Dimensió 
comprensió 
lectora, 
expressió 
escrita i 
literària 
Activitat 1 
(aturada 
tècnica) 

Prova escrita 
d’avaluació global 
d’una hora i mitja 
de durada 

● A través de la lectura i comprensió d’un 
fragment literari, l’alumnat ha de saber resoldre 
les qüestions gramaticals i ortogràfiques que se 
li formulin. A més, haurà d’elaborar un text de 
qualsevol tipologia. Com que l’avaluació és 
contínua, l’alumnat ha de repassar tots els 
continguts treballats al llarg del curs.  

60% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 10% 



 

 

Càlcul de la nota final de la matèria 
Com que és una matèria acumulativa, és a dir, els conceptes treballats en el primer               
trimestre tornen a aparèixer en els trimestres posteriors, la nota final de curs ve              
determinada per l’evolució de l’alumne al llarg del curs tenint en compte, sobretot, la nota               
final del tercer trimestre.  

 

Recuperació 
No hi ha recuperació durant el curs. L’alumne que no hagi superat la matèria al juny                
s’haurà de presentar a la prova extraordinària de setembre.  

Extraordinària  
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

Activitat Descripció Pes 
Prova escrita Continguts del curs 60% 

 
Tasques de recuperació  Treball específic de recuperació 40% 

 


