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Etapa: ESO Curs: 4t 

Matèria: Lengua castellana y Literatura 

Professor/a: Héctor Baz 

 

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

1a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 
de 
literatura 
del 
trimestre. 

L'alumne realitzarà 
una prova escrita 
on serà avaluat 
dels coneixements 
de literatura. 

● Domina la teoria explicada a classe i la 

retè per poder avançar als tema següent. 

● És capaç de localitzar un element literari 

en un context històric i social concret. 

● Mostra habilitats per utilitzar diferents 

recursos literaris. 

30% 

Examen 
de sintaxi. 

L’alumne realitzarà 
una prova escrita 
on s’avaluaran els 
coneixements de 
morfologia i sintaxi 
de l’espanyol. 

● És capaç d’analitzar oracions complexes a 

nivell morfosintàctic. 

● Estableix relacions lògiques entre els 

elements sintàctics d’acord amb les 

pautes donades a classe. 

● Relaciona correctament els sintagmes 

oracionals amb les funcions que 

compleixen dins l’oració. 

30% 

Redacció. Un cop per 
trimestre, l’alumne 
haurà una redacció 
posant en pràctica 
els coneixements 
de creació de 
textos, vocabulari i 
orografia. 

● És capaç d’aplicar els coneixements 

orogràfics presentats al temari. 

● Manté un bon nivell de vocabulari i aplica 

els coneixements lèxics apresos a classe. 

● Reconeix els tipus de text estudiats a la 

lliçó i pot desenvolupar una estructura 

textual clara i de qualitat. 

20% 

Treball de 
lectura. 

L’alumne llegirà per 
la seva conta un 
llibre prèviament 
acordat amb el 
professor i 
realitzarà un treball 
de lectura. 

● Demostra haver llegit i haver interioritzat 

el valor literari, social i cultural de la obra 

seleccionada. 

● Ha contestat les preguntes sobre el tema 

amb adequació i coherència. 

● El treball compleix la normativa bàsica 

castellana i els criteris de pulcritud i 

qualitat de presentació de treballs. 

20% 

Actitud La nota d’actitud de classe és una nota addicional, sumada sobre la nota 
final, que s’obté mitjançant la participació a les classes i el compliment de 
les normes de convivència de l’escola, presentades pels tutors d’etapa. 

10% 

2a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 
de 

L'alumne realitzarà 
una prova escrita 

● Domina la teoria explicada a classe i la 

retè per poder avançar als tema següent. 
30% 
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literatura 
del 
trimestre. 

on serà avaluat 
dels coneixements 
de literatura. 

● És capaç de localitzar un element literari 

en un context històric i social concret. 

● Mostra habilitats per utilitzar diferents 

recursos literaris. 

Examen 
de sintaxi. 

L’alumne realitzarà 
una prova escrita 
on s’avaluaran els 
coneixements de 
morfologia i sintaxi 
de l’espanyol. 

● És capaç d’analitzar oracions complexes a 

nivell morfosintàctic. 

● Estableix relacions lògiques entre els 

elements sintàctics d’acord amb les 

pautes donades a classe. 

● Relaciona correctament els sintagmes 

oracionals amb les funcions que 

compleixen dins l’oració. 

30% 

Redacció. Un cop per 
trimestre, l’alumne 
haurà una redacció 
posant en pràctica 
els coneixements 
de creació de 
textos, vocabulari i 
orografia. 

● És capaç d’aplicar els coneixements 

orogràfics presentats al temari. 

● Manté un bon nivell de vocabulari i aplica 

els coneixements lèxics apresos a classe. 

● Reconeix els tipus de text estudiats a la 

lliçó i pot desenvolupar una estructura 

textual clara i de qualitat. 

20% 

Treball de 
lectura. 

L’alumne llegirà per 
la seva conta un 
llibre prèviament 
acordat amb el 
professor i 
realitzarà un treball 
de lectura. 

● Demostra haver llegit i haver interioritzat 

el valor literari, social i cultural de la obra 

seleccionada. 

● Ha contestat les preguntes sobre el tema 

amb adequació i coherència. 

● El treball compleix la normativa bàsica 

castellana i els criteris de pulcritud i 

qualitat de presentació de treballs. 

20% 

Actitud La nota d’actitud de classe és una nota addicional, sumada sobre la nota 
final, que s’obté mitjançant la participació a les classes i el compliment de 
les normes de convivència de l’escola, presentades pels tutors d’etapa. 

10% 

 

3a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 
de 
literatura 
del 
trimestre. 

L'alumne realitzarà 
una prova escrita 
on serà avaluat 
dels coneixements 
de literatura. 

● Domina la teoria explicada a classe i la 

retè per poder avançar als tema següent. 

● És capaç de localitzar un element literari 

en un context històric i social concret. 

● Mostra habilitats per utilitzar diferents 

recursos literaris. 

30% 

Examen 
de sintaxi. 

L’alumne realitzarà 
una prova escrita 
on s’avaluaran els 
coneixements de 
morfologia i sintaxi 
de l’espanyol. 

● És capaç d’analitzar oracions complexes a 

nivell morfosintàctic. 

● Estableix relacions lògiques entre els 

elements sintàctics d’acord amb les 

pautes donades a classe. 

30% 
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● Relaciona correctament els sintagmes 

oracionals amb les funcions que 

compleixen dins l’oració. 

Redacció. Un cop per 
trimestre, l’alumne 
haurà una redacció 
posant en pràctica 
els coneixements 
de creació de 
textos, vocabulari i 
orografia. 

● És capaç d’aplicar els coneixements 

orogràfics presentats al temari. 

● Manté un bon nivell de vocabulari i aplica 

els coneixements lèxics apresos a classe. 

● Reconeix els tipus de text estudiats a la 

lliçó i pot desenvolupar una estructura 

textual clara i de qualitat. 

20% 

Treball de 
lectura. 

L’alumne llegirà per 
la seva conta un 
llibre prèviament 
acordat amb el 
professor i 
realitzarà un treball 
de lectura. 

● Demostra haver llegit i haver interioritzat 

el valor literari, social i cultural de la obra 

seleccionada. 

● Ha contestat les preguntes sobre el tema 

amb adequació i coherència. 

● El treball compleix la normativa bàsica 

castellana i els criteris de pulcritud i 

qualitat de presentació de treballs. 

20% 

Actitud La nota d’actitud de classe és una nota addicional, sumada sobre la nota 
final, que s’obté mitjançant la participació a les classes i el compliment de 
les normes de convivència de l’escola, presentades pels tutors d’etapa. 

10% 

 

 

Observacions: 

Per la correcta aplicació d’aquests criteris és fonamental que l’alumne tingui el 

material següent a les sessions: 

a. Plataforma amb els llibres de text i ordenador amb bateria suficient. 

b. Llibre de lectura propi. 

c. Materials per prendre apunts. 

d. Folis en blanc. 

 

L’absència d’algun d’aquests elements pot suposar la reducció de la nota en 

algun dels apartats, o la impossibilitat d’aplicar un aspecte d’avaluació concret 

a algun dels trimestres, resultant en una nota negativa per l’alumne. 

Càlcul de la nota final de la matèria 

 

La nota final de curs es calcularà mitjançant la mitjana dels tres trimestres. Si la mitjana és 
aprovada, qualsevol trimestre suspès es recupera automàticament. 


