
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ I

RECUPERACIÓ ESO

Assignatura: CASTELLÀ

Curs: 4t ESO

Avaluacions trimestrals:

1. Es realitzaran proves o activitats contínues d'avaluació al llarg de les unitats 
treballades durant l'avaluació.

2. Al llarg de la unitat es farà un dictat la qualificació del qual es veurà reflectida a la 
dimensió de l'expressió escrita.

3. Al llarg del curs es realitzaran proves específiques de comprensió lectora avaluables.

4. Al llarg del curs es realitzaran activitats de comunicació oral.

5. Al llarg del curs s'aniran elaborant diferents expressions escrites i d'altres activitats 
relacionades amb les diferents tipologies textuals que s'estudien.  La qualificació es 
veurà reflectida en la dimensió de l'expressió escrita.

6. Al llarg del curs es realitzaran diverses activitats amb eines digitals, la nota de les 
quals es veurà reflectida en l’àmbit digital.

7. El lliurament de treballs, la participació i el comportament a l'aula es valorarà 
diàriament. Això es veurà reflectit a la dimensió transversal d'aprendre a aprendre de 
l'àmbit personal i social.

8. Cada trimestre, dins del projecte de Bibliteca a l’Aula, cada alumne/a haurà de llegir un
llibre de lectura dels proposats, que s’avaluarà amb la realització d’un vídeo. Aquesta 
activitat s’avaluarà dins de la Dimensió de la comunicació oral, de la Dimensió literària, 
de la Dimensió actitudinal i plurilingüe i de la Competència Digital (Transversal).

9. Al llarg del curs, l’avaluació seguirà les següents ponderacions:
Dimensió comprensió lectora: 15%
Dimensió expressió escrita: 35%
Dimensió comunicació oral: 10%
Dimensió literària: 35%
Dimensió actitudinal i plurilingüe: 5%

En el cas que alguna dimensió no sigui avaluada al llarg d'una avaluació el seu pes 
recaurà en la resta dimensions mantenint la proporció entre elles.
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10. L'alumne aprovarà l'avaluació si la qualificació obtinguda en aplicar el criteri de 
l'apartat 9 és AS, AN o AE.

Recuperació d'avaluacions:

1. 1ª  i  2ª  avaluacions:  per  recuperar-les  l'alumne  haurà  de  realitzar  (al  llarg  del
trimestre següent) una activitat d'avaluació que recollirà tots els continguts que
s'hauran treballat al llarg del trimestre anterior.

2. 3ª avaluació: Si l'alumne té la 1a i la 2a avaluacions aprovades i també té aprovada
la Dimensió de la Comprensió Lectora de la 3a, no caldrà recuperar-la. En cas
contrari, haurà de realitzar una activitat d'avaluació per poder recuperar-la.  

Nota final:

La nota final de curs s'obtindrà fent la mitjana aritmètica de les notes corresponents a les
tres avaluacions. Si la nota mitjana és igual o superior a 2 s'aprovarà la matèria.

En cas que l'alumne suspengui una única avaluació i la nota mitjana de curs sigui igual o
superior a 2, es considerarà que l'alumne aprova el curs.

Recuperació de cursos anteriors:

Donat  que  la  matèria  té  una  continuïtat  clara  al  curs  següent  l'assoliment  d'aquest
suposarà la recuperació dels curs anterior.

Codi: FT-ES-O3-13 Rev: 00 Data: 30/01/10 Pàgina: 2 de 3



CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ ESO

Codi: FT-ES-O3-13 Rev: 00 Data: 30/01/10 Pàgina: 3 de 3


