CRITERIS D'AVALUACIÓ
CURS 2018-2019
Criteris d'avaluació de l'assignatura
•

La mitjana dels exàmens suposarà un 70% de l'assignatura, els treballs suposaran un
20% i l'actitud i els deures suposaran un 10%. La persona que tengui tres faltes de
deures suspèn automàticament l'assignatura.

•

El lliurament dels treballs s'ha de fer en la data assignada. El retard en el lliurament
dels treballs suposarà una penalització de dos punts. En cap cas s'acceptarà un
treball amb un retard superior a una setmana natural.

•

La presentació dels exàmens i treballs ha de ser correcta. S'han de respectar els
marges, no abusar del corrector i evitar ratllar les errades. Les presentacions
deficients poden influir negativament en la qualificació.

•

En les proves de dictat, cada errada ortogràfica descomptarà 0,25 de l'examen.

•

Es farà una prova de correcció ortogràfica i gramatical cada avaluació. Cada
errada descomptarà 0,25 punts a la prova.

•

En les proves de categories gramaticals, cada errada descomptarà 0,25 de la
prova.

•

En les proves de transcripció fonètica dada errada descomptarà 0,25 punts a la
prova.

•

Es farà una prova de pronoms febles. Els requisits per aprovar aquest examen seran
especificats a la prova.

•

Es farà un examen que inclourà continguts teòrics i pràctics treballats durant
l'avaluació i durant les anteriors en el cas de la segona i la tercera. L'assignatura és
d'avaluació contínua i és imprescindible aprovar la tercera avaluació per aprovar
el curs. En aquest examen les errades ortogràfiques podran suposar la pèrdua de
fins a dos punts de la nota. Cada errada descomptarà 0,1 punts.

•

Durant el curs es treballarà i s'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'exposicions.
L'alumnat rebrà la informació pertinent durant el primer trimestre. Tanmateix,
aquesta informació es penjarà al bloc perquè estigui disponible per a tothom.
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Aquesta és la relació de proves previstes per al curs 2018-2019
Avaluacions
Continguts
70%

Procediments
20%
Actitud
10%

1
2

1a

2a

3a

Dictat (12,5%)
Categories (12,5%)
Redacció (12,5%)
Correcció (12,5%)
Avaluació (20%)

Dictat (11%)
Categories (11%)
Redacció (11%)
Correcció (11%)
Pronoms (11%)
Avaluació (15%)

Dictat i categories1 (11%)
Transcripció (11%)
Exposició (11%)
Redacció (11%)
Correcció (11%)
Avaluació (15%)

Avaluació inicial
Lectura

Fitxa categories
Lectura

Fitxa fonètica
Lectura

Actitud, material i feina diària2

Es tendrà en compte la nota mitjana dels dos exàmens.
Aquesta nota té un component subjectiu i es reserva exclusivament a la decisió del professorat.
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