
 

 

ASSIGNATURA: Llengua i Literatura 

Catalanes  

CURS: 3r d’ESO 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

Avaluació inicial: Es realitza una avaluació inicial no vinculant. 

 

Avaluació contínua: 

Les notes dels exàmens, treballs, dictats, expressions escrites i orals... (70 %). 

Les notes de les proves de lectura (10 %). 

El seguiment del treball diari (10%). 

L'actitud de l'alumne (10%). 

Aquesta mitjana es farà tenint compte que del 70% s'hagi tret com a mínim un 35% (un 3´5). 

Es restarà 0’1 per cada errada ortogràfica fins a un màxim d’un punt i també es podrà descomptar fins 

a 0’5 per una mala presentació.  

Periodicitat: 1 examen per tema, 1 dictat i expressions escrites i orals. 

-Instruments d’avaluació : proves escrites i orals, pràctiques, interpretació (textos, imatges, 

esquemes). 

-L’assignatura de català és d’avaluació contínua en la majoria de continguts. Això vol dir que a cada 

examen pot sortir alguna pregunta d’exàmens anteriors, i que si s’aprova una avaluació, l’anterior 

queda també aprovada.  

Al mesos de juny i setembre hi haurà un examen global (juny) i un de recuperació (setembre) de tot el 

curs. 

 

Avaluació ordinària: 

Els alumnes han d’haver lliurat totes les tasques a final de cada avaluació, no en poden tenir cap de 

pendent. 

Els alumnes amb continguts suspesos hauran de fer una prova el mes de juny. 

La nota de la prova del mes de juny només serà la de l’examen. 

 

Avaluació extraordinària:  

Els alumnes que no han superat la prova el mes de juny, s’han de presentar a l’examen de setembre i 

s’han d’examinar de tots els continguts de l’assignatura. A més, han de lliurar  un quadern amb totes 

les activitats que es donin per fer. Es tendrà en compte a l’hora de qualificar la prova  que l’alumne 

hagi lliurat el quadern d’activitats. 

 

 

Recuperació i avaluació de pendents: 

Aquells alumnes que aprovin dues avaluacions del curs que estan fent, aproven l’assignatura del curs 

anterior si la tenien suspesa. 

Es podran presentar per recuperar l’assignatura a les proves extraordinàries de setembre i febrer. 

 

 

 



 

 

Assistència mínima: 

Si l’alumne no assisteix a un mínim del 80% de les sessions  no podrà ser avaluat en avaluació 

contínua de tal manera que passa directament a la prova final. 

 

Repetició d’exàmens: 

Veure la normativa lliurada al dossier d’inici de curs. 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE 

 

 

UNITAT – 1 

 
- Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, acadèmic/escolar i social. 

- 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. 

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

cohesionats. 

- Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents categories gramaticals 

i distingir les flexives de les no flexives. 

- Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text: metàfora, 

metonímia, paraules tabú i eufemismes. 

- 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. 

- Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música, pintura, 

cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a més d’analitzar i d’interrelacionar obres 

(literàries, musicals, arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques. 

- Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII, reconèixer 

la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la seva forma amb els contextos socioculturals i 

literaris de l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i 

expressar aquesta relació amb judicis personals raonats. 

 

UNITAT – 2 

 

- Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l’adequació, la coherència 

i la cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics 

i els elements no verbals (gestos, moviments, mirada...). 

- Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies. 

- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 



 

 

- 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. 

- Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text: metàfora, 

metonímia, paraules tabú i eufemismes. 

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

l’organització del contingut del discurs. 

- Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música, pintura, 

cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a més d’analitzar i d’interrelacionar obres 

(literàries, musicals, arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques. 

- Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII, reconèixer 

la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la seva forma amb els contextos socioculturals i 

literaris de l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i 

expressar aquesta relació amb judicis personals raonats. 

 

UNITAT – 3 

 

- Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, acadèmic/escolar i social. 

- Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies. 

- 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 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 els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text: metàfora, metonímia, 

paraules tabú i eufemismes. 

 

- Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música, pintura, 

cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a més d’analitzar i d’interrelacionar obres 

(literàries, musicals, arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques. 

- Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII, reconèixer 

la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la seva forma amb els contextos socioculturals i 

literaris de l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i 

expressar aquesta relació amb judicis personals raonats. 

 



 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 

 

UNITAT – 4 

 

- 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. 

- Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies. 

- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 

- Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels aprenentatges i com a estímul 

del desenvolupament personal. 

- 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. 

- Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música, pintura, 

cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a més d’analitzar i d’interrelacionar obres 

(literàries, musicals, arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques. 

- Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII, reconèixer 

la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la seva forma amb els contextos socioculturals i 

literaris de l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i 

expressar aquesta relació amb judicis personals raonats. 

 

UNITAT – 5 

   -  Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, acadèmic/escolar i 
social. 

- 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. 

- Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels aprenentatges i com a estímul del 

desenvolupament personal. 

-Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents categories gramaticals 

i distingir les flexives de les no flexives. 

-Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple. 

-Identificar els fenòmens de contacte. 

-Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i universal i de la 

literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions dels alumnes, contribuint a la formació de la 

personalitat literària. 

-Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII, 

reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la seva forma amb els contextos 

socioculturals i literaris de l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i 

formes literàries i expressar aquesta relació amb judicis personals raonats. 

 

 

 

 



 

 

UNITAT – 6 

 

- Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, acadèmic/escolar i social. 

 - Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies. 

 

- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 

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

cohesionats. 

 

-Reconèixer i analitzar l’estructura de les paraules pertanyents a les diferents categories gramaticals 

i distingir les flexives de les no flexives. 

-Reconèixer, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple. 

-Identificar els fenòmens de contacte. 

 

- Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i universal i de la 

literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions dels alumnes, contribuint a la formació de la 

personalitat literària. 

- Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII, reconèixer 

la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la seva forma amb els contextos socioculturals i 

literaris de l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i 

expressar aquesta relació amb judicis personals raonats. 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

 

UNITAT – 7 

- Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, acadèmic/escolar i social. 

 - Participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies. 

- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 

- Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de qualsevol altra font 

d’informació impresa en paper o digital i els integra en un procés d’aprenentatge continu. 

- 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, usar i explicar els elements constitutius de l’oració simple. 

- 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. 

- Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música, pintura, 

cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a més d’analitzar i d’interrelacionar obres 

(literàries, musicals, arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques. 

- Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII, reconèixer 

la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i la seva forma amb els contextos socioculturals i 

literaris de l’època, identificar el tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i 



 

 

expressar aquesta relació amb judicis personals raonats. 

 

UNITAT – 8 

- Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, acadèmic/escolar i social. 

- Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l’adequació, la coherència 

i la cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics 

i els elements no verbals (gestos, moviments, mirada...). 

- 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 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 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.  

- Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i universal i de la 

literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions dels alumnes, contribuint a la formació de la 

personalitat literària. 

 

 

UNITAT – 9 

 

- Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, acadèmic/escolar i social. 

- Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma individual o en grup. 

- Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 

- 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. 

 - Reconèixer els diferents canvis de significat que afecten la paraula en el text: metàfora, metonímia, 

paraules tabú i eufemismes. 

- 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. 

- Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música, pintura, 

cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, a més d’analitzar i d’interrelacionar obres 

(literàries, musicals, arquitectòniques...), personatges, temes, etc., de totes les èpoques. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÍNIMS 

 

1. Tenir un hàbit de treball constant durant el curs, tant pel que fa a la feina dins l'aula, com a les 

tasques encomanades a casa. 

2. Tenir una actitud respectuosa envers la llengua i esforçar-se per dominar-la tant oralment com per 

escrit. 

3. Tenir una actitud positiva i participativa en les diferents activitats que es duguin a terme. 

4. Utilitzar el català com a llengua vehicular a classe amb els companys i amb el professor/a, amb 

fluïdesa i un mínim de correcció. 

5. Exposar oralment un tema, després d'una planificació prèvia, de manera lògica i ordenada i amb el 

llenguatge adequat a la intenció i a la situació comunicativa.  

6. Llegir amb fluïdesa atenent a l'entonació i als signes de puntuació.  

7. Produir textos escrits de tipologia diferent, amb ús de distintes tècniques de  

comunicació, amb adequació a la situació comunicativa. 

8.  Reconèixer els principals elements lingüístics (text, oració, complements, pronoms, morfologia 

nominal i verbal).  

9. Integrar en els textos escrits les normes gramaticals.  

10. Adquirir i utilitzar un lèxic adequat al contingut del curs.  

11. Llegir les lectures obligatòries proposades per al curs.  

12. Presentar els treballs amb un mínim de correcció gramatical i amb cura formal.  

 

 

 


