CRITERIS D' EVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
ASSIGNATURA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2n Batxillerat
Què ha de fer l'alumne para aprovar?
•
Assistir a classe amb regularitat i puntualitat.
•

Les faltes de assistència corresponents a proves escrites s'hauran de justificar
aportant un justificant mèdic per què l' alumne no perdi el dret a realitzar-les.

•

Realitzar les activitats i exercicis proposats pel professor.

•

Llegir els llibres de lectura obligatòria.

•

Mostrar actituds de respecte vers el professor i vers els seus companys.

•

Participar activament en les activitats proposades pel Departament.

•

Els exàmens han de presentar precisió i exactitut als continguts (Literatura,
gramaticals i comentari de text).

Què fa el professor per avaluar?
•
Dos exàmens (com a mínim) per trimestre.
•

Correcció de treball diari dins l'aula i dels treballs realitzats pels alumnes.

•

Valoració de l'interès de l' alumne vers l' assignatura i de la seva actitud dins l'
aula.

•

Per aprovar un examen, no es podrà deixar cap bloc sense contestar (comentari
de text, comentari crític, qüestions de llengua i qüestiones de literatura) en blanc.

•

S' ajustarà

la correcció de tots els exercicis presentats pels alumnes a les

Bandas de corrección utilitzades

per la UIB per a les Proves de Batxillerat

d'Accés a la Universitat , les quals es troben penjades al Moodle al curs de segon
de batxillerat de Llengua Castellana i Literatura.
Percentatges aplicats:
•

90% Exàmens i treballs (de teoria i de lectura)

•

10% Actitud i feina diària

•

10% Lectura obligatòria

Com s'obtindria la nota per juny?
•
La nota mitjana de les tres avaluacions ha de ser un 5. La nota final s'obtindrà de
l'aplicació del següent percentatge: La nota de la primera avaluació significarà el

25 % de la qualificació final; la 2ª avaluació el 35 % i la 3ª el 40 % .
Recuperacions durant el curs
•
L'avaluació és continua i sumativa, és a dir, es van repetint continguts al llarg del
curs. Es recupera una avaluació si s'obté una qualificació positiva en la següent.
•

Podran presentar-se a la recuperació de maig aquells alumnes que hagin aprovat
al menys una avaluació o que tinguen com a mínim un tres a cadascuna de les
avaluacions.

•

A setembre es realitzarà una prova extraordinària, a la qual es podrà presentar
aquells alumnes que no hagin superat l'assignatura en maig.

•

Aquells alumnes que no portin pendent l'assignatura de Llengua Castellana i
Literatura de 1r de Batxillerat suspesa, hauran de presentar-se a les convocatòries
que es fan pel gener i per abril.

Com s'obtindria la nota de setembre?
•

90 % nota de l' examen de setembre , 5% feina d'estiu i 5% nota de juny.

Procediments per millorar la nota:
•
Participació en el Club de lectura. Cada llibre sumarà un 0,25 a la nota del
trimestre.
Lectures obligatòries:
1ª Evaluación: Nada.
2ª Evaluación: Palabras para Julia.

