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Etapa: ESO Curs: 3r 

Matèria: Lengua y literatura castellana 

Professor/a: María Jesús Dionisio 

 

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

1a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Activitats de 
dimensions 
de 
comunicació 
oral i 
comprensió 
lectora 

Debats a l’aula. Si 
no es poden fer es 
faran exposicions 
orals individuals 

• Els alumnes treballaran en grup i hauran de 
preparar un tema per portar-lo a debat davant 
la resta de companys. En aquesta posada en 
escena tots els alumnes hauran d’intervenir 
defensant o atacant el tema que hagin triat. 

• Aquesta activitat es farà conjuntament amb 
tutoria. 

• Si per les normes sanitàries no es pot fer 
aquesta activitat grupal, es faran exposicions 
orals individuals. 

 

Activitats de 
dimensió 
expressió 
escrita, 
comprensió 
lectora  i 
literària 

Hauran de 
presentar un text 
escrit que hauran 
preparat a casa 

Control del llibre de 
lectura 

Presentació del 
vocabulari que hagi 
necessitat buscar 
per poder entendre 
el llibre. 

• Aquest trimestre el text escrit es correspon 
amb elaborar una narració amb una pauta 
donada a l’aula ( tipus de narrador, temps de 
la narració, espai de la narració...) 

• En aquests escrits les faltes d’ortografia 
baixen 0,25 punts. 

• En el control del llibre de lectura l’alumne 
haurà de demostrar que s’ha llegit i ha entès 
el llibre. Cada falta d’ortografia baixarà 0,1 
punts. 

• El seu vocabulari el podrà utilitzar durant la 
realització del control del llibre per tal de poder 
resoldre correctament la pregunta de 
vocabulari. 

30% 

Activitats 
d’avaluació 
de la matèria 

Es faran diferents 
activitats sobre els 
conceptes teòrics 
treballats. Algunes 
d’aquestes 
activitats es faran 
amb material de 
suport i altres 
sense. ( controls 
de verbs, 
qüestionaris, 
activitats online...) 

• La puntuació d’aquestes activitats, si són 
preparades pel professor, sempre és la 
mitjana aritmètica de la puntuació dels 
diferents exercicis. 

• Les activitats online ja preparades donaran 
una nota en percentatge, que serà la nota de 
l’activitat. 

• Es faran petites activitats on els alumnes, 
sense consultar els seus apunts, hauran de 
demostrar que porten al dia la matèria 

 

Activitat 
d’avaluació 
a la parada 
tècnica 

Hi ha una activitat 
d’avaluació d’una 
hora i mitja de 
durada. 

• Totes les activitats tindran indicada la seva 
puntuació. 

• L’alumne haurà de demostrar que sap aplicar 
els coneixements teòrics treballats durant el 
trimestre a diferents textos literaris. 

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% 
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2a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Activitats de 
dimensions 
de 
comunicació 
oral, 
comprensió 
lectora i 
literària. 

Representació d’un 
fragment de La 
Celestina si  les 
normes sanitàries 
ho permeten 

Lectura en veu alta 
d’un poema 
acròstic que 
hauran d’elaborar 
seguint les pautes 
que doni el 
professor a l’aula 

• Els alumnes treballaran en grup i prepararan 
la representació d’un fragment de La 
Celestina; posteriorment hauran de 
representar-lo davant la resta de companys..( 
si les normes sanitàries ho permeten) 

• Hauran de llegir amb claredat, entonació, 
bona dicció... el seu poema acròstic  

Activitats de 
dimensió 
expressió 
escrita 

Hauran de 
presentar un text 
escrit que hauran 
preparat a casa 

• Aquest trimestre el text escrit es correspon 
amb elaborar una descripció segons la pauta 
donada a l’aula pel professor. 

• En aquests escrits les faltes d’ortografia 
baixen 0,25 punts. 

30% 

Activitats 
d’avaluació 
de la matèria 

Es faran diferents 
activitats sobre els 
conceptes teòrics 
treballats. Algunes 
d’aquestes 
activitats es faran 
amb material de 
suport i altres 
sense. ( anàlisi 
morfosintàctic 
d’oracions simples, 
recursos literaris...) 

• La puntuació d’aquestes activitats, si són 
preparades pel professor, sempre és la 
mitjana aritmètica de la puntuació dels 
diferents exercicis. 

• Les activitats online ja preparades donaran 
una nota en percentatge, que serà la nota de 
l’activitat. 

• Quan l’alumne faci l’activitat d’anàlisi 
morfosintàctic de les oracions simples sabrà 
que si comet certes errades la nota d’aquesta 
activitat avaluativa serà de 0. 

• A l’activitat avaluativa de recursos literaris 
l’alumne haurà de demostrar que sap 
reconèixer els diferents recursos treballats a 
classe. 
 

 

Activitat 
d’avaluació 
a la parada 
tècnica 

Hi ha una activitat 
d’avaluació d’una 
hora i mitja de 
durada. 

• Totes les activitats tindran indicada la seva 
puntuació. 

• L’alumne haurà de demostrar que sap aplicar 
els coneixements teòrics treballats durant el 
trimestre a diferents textos literaris. 

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% 
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3a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Activitats de 
dimensió de 
comunicació 
oral, 
literària, 
comprensió 
lectora i 
plurilingüe 

Lectura 
dramatitzada de 
Fuenteovejuna 

• Els alumnes hauran de demostrar que saben 
fer una lectura dramatitzada d’aquesta obra de 
Lope de Vega 
 

 

Dimensió 
expressió 
escrita 

Hauran de 
presentar un text 
escrit que hauran 
preparat a casa 

• Aquest trimestre el text escrit es correspon 
amb elaborar un text expositiu segons la pauta 
donada a l’aula pel professor. 

• En aquests escrits les faltes d’ortografia 
baixen 0,25 punts. 

30% 

Activitats 
d’avaluació 
de la 
matèria. 

Es faran diferents 
activitats digitals 
relacionades amb 
la matèria 
treballada a l’aula. 

Es faran diferents 
activitats sobre els 
conceptes teòrics 
treballats que els 
alumnes hauran de 
fer sense consultar 
els apunts( anàlisi 
d’oracions 
compostes, mètrica 
i rima de poemes 
per identificar el 
tipus d’estrofa...) 

• La puntuació d’aquestes activitats, si són 
preparades pel professor, sempre és la 
mitjana aritmètica de la puntuació dels 
diferents exercicis. 

• Les activitats online ja preparades donaran 
una nota en percentatge, que serà la nota de 
l’activitat. 

• L’alumne haurà de demostrar que sap realitzar 
la mètrica i la rima d’un poema per tal de 
reconèixer l’estrofa literària. 

• L’alumne ha de saber diferenciar les oracions 
simples de les compostes així com reconèixer 
els diferents tipus. 
 

 

Activitat 
d’avaluació 
a la parada 
tècnica 

Hi ha una activitat 
d’avaluació d’una 
hora i mitja de 
durada. 

• Totes les activitats tindran indicada la seva 
puntuació. 

• L’alumne haurà de demostrar que sap aplicar 
els coneixements teòrics treballats durant el 
trimestre a diferents textos literaris. 

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% 

 

 

Observacions:  

• Les faltes d’ortografia a les activitats fetes a classe baixen 0,1 punts; les de les 
activitats fetes a casa baixen 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. 
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• 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. 

• Si el professor ho considera necessari a final de curs demanarà un treball 

extraordinari que contingui els principals continguts treballats durant el curs. 

Càlcul de la nota final de la matèria: És una matèria acumulativa. Els diferents 
conceptes treballats van apareixent en els trimestres posteriors. És per aquest 
motiu que la nota de curs ve determinada per la nota del tercer trimestre. 

 

Recuperació 

La recuperació durant el curs 

Avaluació Activitats de recuperació Qualificació 

1a Es recupera aprovant la segona avaluació. 

 
2a Es recupera aprovant la tercera avaluació. 

3a No hi ha. En aquest moment si el professor ho 

considera necessari demanarà el treball extra a 

l’alumne/a. 

Extraordinària 

Activitat Descripció Pes 

Prova escrita Continguts 1a, 2a i 3a avaluació 70% 

Tasques de recuperació  Treball específic de recuperació 30% 

 

 


