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Etapa: BATXILLERAT Curs: 2n 

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 
inicial de 
trimestre 

L’alumne 
realitzarà una 
prova escrita on 
s’avaluaran els 
coneixements 
adquirits durant el 
primer tram del 
primer trimestre. 

● Domina la teoria explicada a classe i la 

reté al avançar als temaris següents. 

● És capaç de localitzar un element literari 

en un context històric i social concret. 

● Mostra habilitat amb diferents recursos 

gramaticals i sintàctics. 

25% 

Examen de 
mig termini 
del 
trimestre. 

L’alumne 
realitzarà una 
prova escrita on 
s’avaluaran els 
coneixements 
adquirits durant el 
segon tram del 
primer trimestre. 

● Domina la teoria explicada a classe i la 

reté al avançar als temaris següents. 

● És capaç de localitzar un element literari 

en un context històric i social concret. 

● Mostra habilitat amb diferents recursos 

gramaticals i sintàctics. 

25%  

Activitat 
d’avaluació 
de lectura 

Per cada 
trimestre, 
l’alumne haurà de 
llegir pel seu 
conte un llibre 
prèviament 
establert amb el 
professor i 
realitzar un treball 
contestant una 
sèrie de 
preguntes. 

● Demostra haver llegit i haver interioritzat 

el valor literari i social de la obra 

seleccionada. 

● Ha respòs a cadascuna de les preguntes 

sobre el tema amb adequació i 

coherència. 

● El treball assoleix la normativa bàsica de 

l’entrega de treballs (pulcritud, tipus de 

lletra, presentació, etc.). 

25% 

Treball 
d’ampliació 
del 
trimestre. 

L’alumne haurà 
d’entregar un 
treball sintetitzant 
una petita 
investigació sobre 
un dels temes del 
temari. 

● Demostra qualitats de investigació i 

síntesi de la informació. 

● Aplica correctament els criteris acadèmics 

d’entrega de treballs. 

● Mostra un control sobre la matèria 

general del curs de batxillerat. 

10% 

Actitud  15% 

2a avaluació 
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Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 
inicial de 
trimestre 

L’alumne 
realitzarà una 
prova escrita on 
s’avaluaran els 
coneixements 
adquirits durant el 
primer tram del 
primer trimestre. 

● Domina la teoria explicada a classe i la 

reté al avançar als temaris següents. 

● És capaç de localitzar un element literari 

en un context històric i social concret. 

● Mostra habilitat amb diferents recursos 

gramaticals i sintàctics. 

25% 

Examen de 
mig termini 
del 
trimestre. 

L’alumne 
realitzarà una 
prova escrita on 
s’avaluaran els 
coneixements 
adquirits durant el 
segon tram del 
primer trimestre. 

● Domina la teoria explicada a classe i la 

reté al avançar als temaris següents. 

● És capaç de localitzar un element literari 

en un context històric i social concret. 

● Mostra habilitat amb diferents recursos 

gramaticals i sintàctics. 

25%  

Activitat 
d’avaluació 
de lectura 

Per cada 
trimestre, 
l’alumne haurà de 
llegir pel seu 
conte un llibre 
prèviament 
establert amb el 
professor i 
realitzar un treball 
contestant una 
sèrie de 
preguntes. 

● Demostra haver llegit i haver interioritzat 

el valor literari i social de la obra 

seleccionada. 

● Ha respòs a cadascuna de les preguntes 

sobre el tema amb adequació i 

coherència. 

● El treball assoleix la normativa bàsica de 

l’entrega de treballs (pulcritud, tipus de 

lletra, presentació, etc.). 

25% 

Treball 
d’ampliació 
del 
trimestre. 

L’alumne haurà 
d’entregar un 
treball sintetitzant 
una petita 
investigació sobre 
un dels temes del 
temari. 

● Demostra qualitats de investigació i 

síntesi de la informació. 

● Aplica correctament els criteris acadèmics 

d’entrega de treballs. 

● Mostra un control sobre la matèria 

general del curs de batxillerat. 

10% 

Actitud  15% 

 

3a avaluació 

 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 
inicial de 
trimestre 

L’alumne 
realitzarà una 
prova escrita on 
s’avaluaran els 
coneixements 
adquirits durant el 

● Domina la teoria explicada a classe i la 

reté al avançar als temaris següents. 

● És capaç de localitzar un element literari 

en un context històric i social concret. 

● Mostra habilitat amb diferents recursos 

gramaticals i sintàctics. 

25% 
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primer tram del 
primer trimestre. 

Examen de 
mig termini 
del 
trimestre. 

L’alumne 
realitzarà una 
prova escrita on 
s’avaluaran els 
coneixements 
adquirits durant el 
segon tram del 
primer trimestre. 

● Domina la teoria explicada a classe i la 

reté al avançar als temaris següents. 

● És capaç de localitzar un element literari 

en un context històric i social concret. 

● Mostra habilitat amb diferents recursos 

gramaticals i sintàctics. 

25%  

Activitat 
d’avaluació 
de lectura 

Per cada 
trimestre, 
l’alumne haurà de 
llegir pel seu 
conte un llibre 
prèviament 
establert amb el 
professor i 
realitzar un treball 
contestant una 
sèrie de 
preguntes. 

● Demostra haver llegit i haver interioritzat 

el valor literari i social de la obra 

seleccionada. 

● Ha respòs a cadascuna de les preguntes 

sobre el tema amb adequació i 

coherència. 

● El treball assoleix la normativa bàsica de 

l’entrega de treballs (pulcritud, tipus de 

lletra, presentació, etc.). 

25% 

Treball 
d’ampliació 
del 
trimestre. 

L’alumne haurà 
d’entregar un 
treball sintetitzant 
una petita 
investigació sobre 
un dels temes del 
temari. 

● Demostra qualitats de investigació i 

síntesi de la informació. 

● Aplica correctament els criteris acadèmics 

d’entrega de treballs. 

● Mostra un control sobre la matèria 

general del curs de batxillerat. 

10% 

Actitud  15% 

 

Càlcul de la nota final de la matèria 

 

La matèria farà mitja entre els tres trimestres. Si l’alumne aprova per mitja, 

aprovarà automàticament qualsevol trimestre que hagi quedat suspès durant 
l’avaluació. 

L’alumne podrà presentar-se a un examen de recuperació extraordinari on 

recuperi la nota dels trimestres suspesos amb un cinc. 


