CRITERIS D'AVALUACIÓ I
RECUPERACIÓ ESO

Assignatura: CASTELLÀ
Curs:

3r ESO

Avaluacions trimestrals:
1. Es realitzarà un registre continu de les proves i activitats que es realitzen i corregeixen
a l'aula o com a deures durant tota l'avaluació. Aquests registres es correspondran a les
dimensions i competències del currículum dissenyat pel departament d'educació.
Algunes d'aquestes proves avaluatives poden ser avisades amb antelació.
2. Són avaluables: exercicis d'aula, respostes i consultes a l'aula, tasques encomanades,
redaccions, projectes proposats per la professora, dictats, fitxes de lectura voluntàries,
hàbit de lectura, comunicació oral i el dossier de treball per unitats. Igualment, el treball
personal, la participació a classe, l'ús adequat de la llengua, l'assistència a classe d'una
manera activa, l'atenció a l'aula i la conducta, així com la puntualitat es valorarà
diàriament.
3. També s’avaluaran les dimensions transversals (digital i personal i social), tot i que el
resultat no revertirà a l’avaluació de la matèria.
4. La nota final de cada avaluació es calcularà de la següent manera:
a) El 30% de la nota de cada avaluació correspondrà la Comprensió Lectora.
b) El 20% de la nota de cada avaluació correspondrà a l'Expressió Escrita.
c) El 20% de la nota de cada avaluació correspondrà a la Comunicació Oral.
d) El 20% de la nota de cada avaluació correspondrà a la Dimensió Literària.
e) El 10% de la nota de cada avaluació correspondrà a la Dimensió Actitudinal i
Plurilingüe.
5. Cada avaluació tindrà la nota final tenint en compte les dimensions que s'ha treballat.
En cas que alguna dimensió no s'hagi treballat en una avaluació, es prorratejaran els
percentatges de la resta de dimensions sí treballades.
6. El lliurament de treballs, l’hàbit lector de la biblioteca a l’aula, 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.
7. També es registraran activitats avaluatives relatives a la Competència Digital, tot i que
la valoració concreta d’aquesta competència serà transversal i no repercutirà directament
a la matèria.
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8. L'alumne aprovarà l'avaluació si la qualificació obtinguda en aplicar el criteri 5 és AS,
AN o AE.

Recuperació d'avaluacions:
1. Per tenir la opció de recuperar una avaluació suspesa, caldrà superar una activitat
d'avaluació que reculli els continguts treballats durant tota l'avaluació.
2. En cas de suspendre la tercera avaluació s'aplicaran els següents criteris:
a) Es recuperarà la tercera avaluació si es compleixen tots aquests criteris: les
avaluacions anteriors estan aprovades,i la tercera avaluació presenta la dimensió CL
aprovada.
b) Si no es compleixen les condicions de l'apartat anterior, caldrà que l'alumne superi la
prova de convocatòria extraordinària de final de curs.
3. Quan la nota final del curs (mitjana de les tres avaluacions) sigui NA, caldrà que
l'alumne superi la prova extraordinària..
Nota final:
La nota final del curs s'obtindrà fent la mitjana aritmètica de les notes corresponents a les
tres avaluacions.
Avaluació extraordinària:
Prova extraordinària de recuperació: Aquesta prova inclourà els continguts mínims del
curs. Aquesta prova se supera amb una nota de AS. Aquesta prova serà escrita.
Recuperació de cursos anteriors:
Donat que la matèria té una continuïtat clara en el curs següent i que es treballa de forma
acumulativa, la superació del curs superior comportarà la recuperació dels cursos
anteriors.
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