CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 2021-2022
Etapa: ESO

Curs: 1r

Matèria: Complementària Taller d’escriptura
Professor/a: María Jesús Dionisio

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació
1a avaluació
Criteris d’avaluació

Activitat

Descripció

Activitats
d’expressió
escrita i
expressió
oral

Al llarg del
trimestre l’alumne
haurà de presentar
diferents textos
escrits.
Principalment es
treballaran els
textos periodístics

•

Activitats de
comprensió
lectora i
literària

Es treballarà la
comprensió lectora
de l’alumne
mitjançant textos
tradicionals i fitxes.

•

Dictats
preparats

Es faran diferents
dictats preparats
(el temps de
preparació dels
dictats és d’un mes
aproximadament)

•

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)

•
•

Pes

L’alumne haurà de demostrar que sap escriure
un text amb adequació i coherència.
Les faltes d’ortografia baixaran 0,1 punts.
En els textos que els alumnes hagin de llegir
en veu alta a la classe l’ortografia no baixarà
nota i es puntuarà la seva lectura en veu alta
(dicció, entonació...)

L’alumne ha de demostrar que es capaç
d’entendre les idees bàsiques d’un text.
90%

Cada una de les faltes d’aquests dictats
preparats descomptarà un punt.

25%

2a avaluació
Criteris d’avaluació

Activitat

Descripció

Activitats
d’expressió
escrita i
expressió
oral

Al llarg del
trimestre l’alumne
haurà de presentar
diferents textos
escrits.
Principalment es
treballaran els
textos periodístics

•

Activitats de
comprensió
lectora i
literària

Es treballarà la
comprensió lectora
de l’alumne
mitjançant textos
tradicionals i fitxes.

•

Data d’aprovació: 03/05/2018

•
•

Pes

L’alumne haurà de demostrar que sap escriure
un text amb adequació i coherència.
Les faltes d’ortografia baixaran 0,1 punts.
En els textos que els alumnes hagin de llegir
en veu alta a la classe l’ortografia no baixarà
nota i es puntuarà la seva lectura en veu alta
(dicció, entonació...)
L’alumne ha de demostrar que es capaç
d’entendre les idees bàsiques d’un text.
90%
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•

Cada una de les faltes d’aquests dictats
preparats descomptarà un punt.

Dictats
preparats

Es faran diferents
dictats preparats
(el temps de
preparació dels
dictats és d’un mes
aproximadament)

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
Criteris d’avaluació

Activitat

Descripció

Activitats
d’expressió
escrita i
expressió
oral

Al llarg del
trimestre l’alumne
haurà de presentar
diferents textos
escrits.
Principalment es
treballaran els
textos periodístics

•

Activitats de
comprensió
lectora i
literària

Es treballarà la
comprensió lectora
de l’alumne
mitjançant textos
tradicionals i fitxes.

•

Dictats
preparats

Es faran diferents
dictats preparats
(el temps de
preparació dels
dictats és d’un mes
aproximadament)

•

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)

•
•

Pes

L’alumne haurà de demostrar que sap escriure
un text amb adequació i coherència.
Les faltes d’ortografia baixaran 0,1 punts.
En els textos que els alumnes hagin de llegir
en veu alta a la classe l’ortografia no baixarà
nota i es puntuarà la seva lectura en veu alta
(dicció, entonació...)
L’alumne ha de demostrar que es capaç
d’entendre les idees bàsiques d’un text.
90%

Cada una de les faltes d’aquests dictats
preparats descomptarà un punt.

10%

Observacions:
•
•
•
•

•

Les faltes d’ortografia a les activitats fetes a classe baixen 0,1 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.
Si el professor ho considera necessari a final de curs demanarà l’elaboració d’un
diari personal. En el seu moment el professor donarà les pautes a seguir per a la
correcta presentació d’aquest treball.

Data d’aprovació: 03/05/2018
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Càlcul de la nota final de la matèria: Mitjana dels tres trimestres
Recuperació
La recuperació durant el curs
Avaluació

Activitats de recuperació

1a

No hi ha recuperació durant el curs. Si la mitjana de la
nota conjunta del primer i del segon trimestre és AS o
més en aquell moment ja es considera aprovada la
matèria.
No hi ha recuperació durant el curs. Si la mitjana de la
nota conjunta del primer i del segon trimestre és AS o
més en aquell moment ja es considera aprovada la
matèria.
No hi ha recuperació durant el curs. Si la mitjana de la
nota del tercer trimestre amb la dels dos anteriors és
AS o superior ja es considera aprovada la matèria.

2a

3a

Qualificació

Extraordinària (setembre)
Activitat
Tasques de recuperació

Data d’aprovació: 03/05/2018

Descripció

Pes

Treball específic de recuperació

60%

Elaboració d’un text. Les directrius a
seguir per a la elaboració d’aquest text
es donaran en el moment de la prova
extraordinària.

40%
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