
 
 
 
 
 
 

 

ASSIGNATURA: Llengua i Literatura 
Catalanes  

CURS: 1r d’ESO 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Avaluació ordinària: 
  

• L’avaluació final ordinària es farà a partir de les evidències d’aprenentatge que 
havien recollit dels seus alumnes abans de la suspensió de les activitats lectives 

presencials. Aquesta informació s’ha de basar en les dades de la primera i la 
segona avaluació. 

• Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir 
de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran 

exclusivament per augmentar la qualificació. 
• Totes les activitats fetes durant aquest període tendran una qualificació (fins a un 

màxim de 2 punts, que se sumarà a la nota mitjana de les dues primeres 
avaluacions). 

Aquests dos punts s’afegiran, si és el cas, de la següent manera: 
  

         - D’ un 100 a un 80% de les activitats presentades i correctes :  2 punts 

-  D’un 80 a un 50% de les activitats presentades i correctes:  1 punt 

         - Menys d’un 50% de les activitats sense presentar:     0 punts 
  

• Per calcular la nota final es tendrà en compte la mitjana de la 1a i la 2a 
avaluació, afegint també la qualificació de les activitats fetes des de la suspensió 

de les activitats lectives. La nota final mai serà inferior a la mitjana de la primera 
i la segona avaluació.  

  

  

Avaluació extraordinària Setembre:             
  

• Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 
• A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en 

consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards 

avaluables i el grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la 
suspensió de les activitats lectives presencials. 

• S’elaborarà un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies 
de cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials per 

facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una 
avaluació negativa.  

 
         Els treballs que s’encomanin per setembre comptaran un 40% de la nota. 

  

  

  

  

Recuperació de matèries d’altres cursos:  



 
 
 
 
 
 

 

  

Les matèries pendents de cursos anteriors es recuperaran si s’aproven dues avaluacions 

del curs que es cursa en l’actualitat. També recuperen la matèria pendent d’altres 

cursos si aproven  el curs actual. A més, tenen la possibilitat de presentar-se a les 

recuperacions  de setembre. 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PRIMER I SEGON TRIMESTRE 

 

 

UNITAT – 1 
 

- Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus. 

- Comprendre el sentit global de textos orals.  

- Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica d’actes de 

parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives pròpies de 
l’activitat escolar. 
 
- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 

- Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres 
literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti identificar actituds d’acord o 
desacord respectant a tota hora les opinions dels altres. 

- Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats. 

- Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús. 
- Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per resoldre 

problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i revisar 
progressivament i autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar la terminologia 

gramatical necessària per explicar els diversos usos de la llengua. 
- Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents 
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives.  

- Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen entre 
les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit. 

- Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció que fan 

en l’organització del contingut del discurs. 



 
 
 
 
 
 

 

 
-Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als 
gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura.  

 

UNITAT- 2 

 
- Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus. 

- Comprendre el sentit global de textos orals. 

- Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica d’actes 

de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives 
pròpies de l’activitat escolar. 

 
- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 

- Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres 
literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti identificar actituds d’acord o 
desacord respectant a tota hora les opinions dels altres. 

- Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats. 

- Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús. 
- Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents 

categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives. 
- Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per resoldre 
problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i revisar 
progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar la terminologia 
gramatical necessària per explicar els diversos usos de la llengua. 

- Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen entre 
les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit. 

- Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció que fan 

en l’organització del contingut del discurs. 
 
- Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als 
gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura. 

- Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball 
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar 
un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la informació. 

 
UNITAT – 3 

 
- Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus. 

- Comprendre el sentit global de textos orals. 

- Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica d’actes 

de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives 



 
 
 
 
 
 

 

pròpies de l’activitat escolar. 
- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 

- Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres 
literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti identificar actituds d’acord o 
desacord respectant a tota hora les opinions dels altres. 

- Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats. 

- Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús. 
- Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen entre 
les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit. 

- Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents 
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives. 

- Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per resoldre 
problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i revisar 
progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar la terminologia 
gramatical necessària per explicar els diversos usos de la llengua del nivell educatiu. 

- Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció que fan 
en l’organització del contingut del discurs. 
- Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als 
gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura. 

-Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball acadèmic 
en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar un punt de 

vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la informació. 
 

UNITAT – 4 
 
- Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus. 

- Comprendre el sentit global de textos orals. 

- Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica d’actes 
de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives 
pròpies de l’activitat escolar. 

 
- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 

- Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres 
literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti identificar actituds d’acord o 
desacord respectant a tota hora les opinions dels altres. 

- Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats. 

- Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús. 

 
- Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per resoldre 
problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i revisar 
progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar la terminologia 
gramatical necessària per explicar els diversos usos de la llengua. 



 
 
 
 
 
 

 

- Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents 
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives.  

- Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen entre 
les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit. 

- Reconeix, usa i explica els connectors textuals (d’addició, contrast i explicació) i els 
principals mecanismes de referència interna, gramaticals (substitucions pronominals) i 

lèxics (el·lipsi i substitucions mitjançant sinònims i hiperònims), i valora la seva funció 
en l’organització del contingut del text. 
- Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als 
gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura. 

- Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball 
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar 

un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la informació. 
 

UNITAT – 5 
- Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.  

- Comprendre el sentit global de textos orals. 

- Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica d’actes 

de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives 
pròpies de l’activitat escolar. 
- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.  

- Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres 
literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti identificar actituds d’acord o 
desacord respectant a tota hora les opinions dels altres. 

- Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats.  

- Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús. 
- Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per resoldre 
problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i revisar 
progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar la terminologia 
gramatical necessària per explicar els diversos usos de la llengua. 

- Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents 
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives.  

- Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen entre 
les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit. 

- Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció que fan 
en l’organització del contingut del discurs. 

 
- Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als 
gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura.  

- Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball 
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar 
un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la informació. 



 
 
 
 
 
 

 

UNITAT - 6 
 
- Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.  

- Comprendre el sentit global de textos orals. 

- Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica d’actes 
de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives 

pròpies de l’activitat escolar. 
 

- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.  

- Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres 
literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti identificar actituds d’acord o 
desacord respectant a tota hora les opinions dels altres.  

- Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats. 

- Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús. 
 
- Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per resoldre 
problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i revisar 
progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar la terminologia 
gramatical necessària per explicar els diversos usos de la llengua.  

- Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents 
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives.  

- Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen entre 
les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit. 

- Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció que fan 
en l’organització del contingut del discurs. 

 
- Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als 
gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura. 

- Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball 
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar 
un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la informació. 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Es repassaran els criteris ja treballats als dos primers trimestres. 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A TREBALLAR EL PROPER CURS 

 

UNITAT – 7 
 

- Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.  

- Comprendre el sentit global de textos orals. 

- Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica d’actes 

de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives 
pròpies de l’activitat escolar. 
- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.  

- Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres 
literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti identificar actituds d’acord o 
desacord respectant a tota hora les opinions dels altres. 

- Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats.  

- Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús. 

- Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents 
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives. 

- Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per resoldre 
problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i revisar 
progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar la terminologia 
gramatical necessària per explicar els diversos usos de la llengua. 

- Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció que fan 
en l’organització del contingut del discurs. 



 
 
 
 
 
 

 

- Comprendre i valorar les relacions d’igualtat i de contrarietat que s’estableixen entre 
les paraules i el seu ús en el discurs oral i escrit. 
- Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als 
gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura. 

- Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball 
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar 
un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la informació. 

 
UNITAT – 8 

 
- Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.  

- Comprendre el sentit global de textos orals. 

- Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica d’actes 

de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives 
pròpies de l’activitat escolar. 

-Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 

- Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres 
literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti identificar actituds d’acord o 
desacord respectant a tota hora les opinions dels altres. 

- Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats.  

-  Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús. 
- Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per resoldre 
problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i revisar 
progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar la terminologia 
gramatical necessària per explicar els diversos usos de la llengua. 

- Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents 
categories gramaticals i distingir les flexives de les no flexives. 

- Identificar els connectors textuals presents en els textos i reconèixer la funció que fan 
en l’organització del contingut del discurs. 

-Interpretar de forma adequada els discursos orals i escrits tenint en compte els 
elements lingüístics, les relacions gramaticals i lèxiques, l’estructura i la disposició dels 
continguts en funció de la intenció comunicativa. 

- Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les seves 

diferents llengües i dialectes, els seus orígens històrics i alguns dels seus trets 
diferencials. 
- Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als 
gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura. 

- Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball 
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar 
un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la informació. 

 



 
 
 
 
 
 

 

UNITAT – 9 
 
- Comprendre, interpretar i valorar textos orals de diferent tipus.  

- Comprendre el sentit global de textos orals. 

- Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica d’actes 
de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives 

pròpies de l’activitat escolar. 
- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.  

- Manifestar una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres 
literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti identificar actituds d’acord o 
desacord respectant a tota hora les opinions dels altres. 

- Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, 
coherents i cohesionats. 

- Aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per resoldre 
problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i revisar 
progressivament autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar la terminologia 
gramatical necessària per explicar els diversos usos de la llengua. 

- Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals, verbals, 
preposicionals i adverbials dins el marc de l’oració simple. 

- Conèixer la realitat plurilingüe d’Espanya, la distribució geogràfica de les seves 
diferents llengües i dialectes, els seus orígens històrics i alguns dels seus trets 
diferencials. 

- Identificar els fenòmens de contacte. 

- Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als 
gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura.  

- Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball 
acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptar 
un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la informació. 

 
 

 

 

 

 


