
 

 

 

 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
CURS 2020-21 

 
 

 
1R ESO i 2N ESO. 

 

La nota de Llengua Catalana i Llengua Castellana de 1r i 2n d'ESO serà la mitjana de les tres 

avaluacions si aquesta és 7 o més alta de 7. En el cas que aquesta mitjana sigui inferior a 7, 
l'alumne s'haurà de presentar obligatòriament a l'examen final, que farà mitjana amb les tres 

avaluacions. 

 

A cada avaluació, els percentatges seran els següents: 

 

80% proves i activitats específiques. 
10% deures i tasques. 

10% actitud de l'alumne. 
 

Per motius d'ortografia i presentació es podrà llevar fins a un punt de la qualificació de proves i 
tasques. 

 
Si l’alumne no aprova l’assignatura pel juny, es donarà feina d’estiu i es farà un 

examen pel setembre. Si l’alumne no aprova l’assignatura pel setembre, es farà un 
pla de recuperació durant el proper curs 

 
 

 
3R ESO i 4T ESO. 

 
La nota de Llengua Catalana i Llengua Castellana de 3r d'ESO serà la mitjana de les tres 

avaluacions si aquesta és 7 o més alta de 7. En el cas que aquesta mitjana sigui inferior a 7, 

l'alumne s'haurà de presentar obligatòriament a l'examen final, que farà mitjana amb les tres 

avaluacions. 
 

A cada avaluació, els percentatges seran els següents: 
80% proves. 

10% deures i tasques. 
10% actitud de l'alumne. 

 

Per motius d'ortografia i presentació es podrà llevar fins a un punt i mig de la qualificació de 

proves i tasques. 

 

Si l’alumne no aprova l’assignatura pel juny, es donarà feina d’estiu i es farà un 
examen pel setembre. Si l’alumne no aprova l’assignatura pel setembre, es farà un 

pla de recuperació durant el proper curs 
 

 

 

 



 

 

1R BATXILLERAT. 

 

La nota de Llengua Catalana i Llengua Castellana de 1r batxillerat serà la mitjana de les tres 

avaluacions si aquesta és 7 o més alta de 7. En el cas que aquesta mitjana sigui inferior a 7, 
l'alumne s'haurà de presentar obligatòriament a l'examen final, que farà mitjana amb les tres 

avaluacions. 
 

A cada avaluació, els percentatges seran els següents: 
90% proves. 

5% deures i tasques. 

5% actitud de l'alumne. 

 
Per motius d'ortografia i presentació es podran llevar fins a dos punts de la qualificació de proves 

i tasques. 

 

Si l’alumne no aprova l’assignatura pel juny es farà un examen pel setembre. Si 

l’alumne no aprova l’assignatura pel setembre, es farà un pla de recuperació durant 

el proper curs 
 

 
 

2n BATXILLERAT. 
 

La nota de Llengua Catalana i Llengua Castellana de 2n batxillerat serà la mitjana de les tres 
avaluacions i de l’examen final. 

 
A cada avaluació, els percentatges seran els següents: 

90% proves objectives. 
5% deures i tasques. 

5% actitud de l'alumne. 
 

Per motius d'ortografia i presentació es podran llevar fins a dos punts de la qualificació de proves 
i tasques. 

 

Si l’alumne no aprova l’assignatura pel maig, es farà un examen de recuperació pel juny.  
 

 

 

 
 

Recuperació de pendents. 
 

ESO: l'alumne pot recuperar l'assignatura pendent del curs anterior si fa la feina de 

recuperació i l'entrega el día establert (dia 3 de febrer a les 13.00). En cas que no 

aprovi, es farà un examen  de recuperació de la pendent dia 5 de maig de 2021. Si no 
aprovàs, tornaria a fer un examen i/o entregar una feina al setembre. 

 

 

1r BATXILLER: igual que a ESO. 
 

AQUESTS CRITERIS ES PODRAN MODIFICAR SI LA SITUACIÓ SOCIOSANITÀRIA HO EXIGEIX. 


