
 

Recuperació de llengua castellana i literatura

 

El Departament de Llengua castellana i literatura ha fixat aquests criteris de recuperació 
vertebrats en: 
� Realització d’una prova digital
� Realització d’una prova escrita sobre la matèria a recuperar 80%

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN RECUPERACIÓN 
EXTRAORDINARIA 
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TRABAJO DE 
VERANO 

PRUEBA DE 
LECTURA 20%

PRUEBA ESCRITA 
80% 

expresión 
escrita 
comprensión 
escrita 
comunicación
literatura
léxico-semántica
ortografía
gramática

 

      Para aprobar la materia se requiere un 
      de 3 puntos en cada una de las pruebas

 
 
Així, passem a detallar els dos instruments de la recuperació de l’assignatura de Lleng
2nESO : 
 

 PEL QUE FA A LA LECTURA:

 

 
� llegir la novel.la de

Fernando 

Ed. Alfaguara

isbn97

 

� realitzar les activitats digitals 

comprensió lectora

www.castorredembarra.wix.com/tener

-la-palabra

 

Prova de lectura
digitalment on s’harà de:

� contestar qüestions tipus text.
� relacionar idees.

 
 

 
 

castellana i literatura- 2n ESO 

El Departament de Llengua castellana i literatura ha fixat aquests criteris de recuperació 

Realització d’una prova digital sobre la lectura i les activitats digitals proposades 20%
Realització d’una prova escrita sobre la matèria a recuperar 80%

IFICACIÓN RECUPERACIÓN 

GISBERT, J.M. 
El secreto del 
hombre muerto 

LALANA/ 
ALMÁRCEGUI 
Los hijos del 
trueno 

1º eso 2º eso 
PRUEBA DE 

20% 
100% 100% 

expresión 15% 22,5% 

comprensión 
10% 

17,5% 
comunicación 
literatura ……………. 

semántica 10% 20% 

ortografía 10% 10% 

gramática 55% 30% 

 
Para aprobar la materia se requiere un mínimo

en cada una de las pruebas 

Així, passem a detallar els dos instruments de la recuperació de l’assignatura de Lleng

PEL QUE FA A LA LECTURA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aules314 

llegir la novel.la de 
 LALANA y José Mª ALMÁRCEGUI 
Los hijos del trueno 

Ed. Alfaguara- Col.leccióSerie roja 
 

978-84-204-0073-0 

 
zar les activitats digitals per facilitar la 

comprensió lectora: 

www.castorredembarra.wix.com/tener

palabra 

Prova de lectura que es  realitzarà 
digitalment on s’harà de: 
contestar qüestions tipus text. 
relacionar idees. 

SETEMBRE 2016 
 

El Departament de Llengua castellana i literatura ha fixat aquests criteris de recuperació 

sobre la lectura i les activitats digitals proposades 20% 
Realització d’una prova escrita sobre la matèria a recuperar 80% 

MAYORAL,M 
Tristes 
armas 

DELIBES,M 
El camino 

 3º eso 4º eso 
100% 100% 

15% 20% 

10% 20% 

15% 10% 

18% 4% 

7% 10% 

35% 36% 

mínimo 

Així, passem a detallar els dos instruments de la recuperació de l’assignatura de Llengua castellana i literatura de 

 
314 – 315/11h a 12h 

mínimo 



 

Recuperació de llengua castellana i literatura

 

 

PEL QUE FA ALS CONTINGUTS DEL CURS

 

Aquesta prova escrita

 

               A.COMPRENSIÓ ESCRITA , COMUNICACIÓ I LITERATURA (22,5

 

� explicar el significatd’algunes exp
 

� trobar unsinònimoantònimd’un 
 

� determinar el tema del text. 
 

� resumir el textounfragment. 
 

� identificari analitzar las caracterís
 

� mètrica: rima i còmputsil·làbic. 

 
                           

B . SEMÁNTICA (17,5%) 

� conèixer elsfenòmens semàntics de 

 

 
C.ORTOGRAFÍA(10%) 

 

� completar textos amb les grafies

l’accentuació. 

 
A més,tot error ortogràfic en la pr

la prova (exceptuant l’apartat d’ex

 
 

D. GRAMÀTICA(30%) 
 

� identificari classificar las diferents 
 

� reconèixer funcions sintàctiques: SUBJECTE,
 

� classificar oracions simples. 
 

� analitzar morfo-sintàcticament o
 

 
 
 
 

E. EXPRESSIÓ ESCRITA(20%) 
 

� elaborar un text narratiu,descrip
relacionat amb el llibre que has llegit.

 
 

castellana i literatura- 2n ESO 

PEL QUE FA ALS CONTINGUTS DEL CURS  

aules 302

escritaconsta dels següents apartats: 

A.COMPRENSIÓ ESCRITA , COMUNICACIÓ I LITERATURA (22,5%) 

pressions ofrases fetes. 

 motdeltext. 

ístiques d’untextliterari. 

 

s de sinonímia, antonímia, polisèmia, homonímiai 

es adequades o explicar raonadament l’ortografia d

prova es penalitzà amb un descompte de  0,05  p

expressió escrita). 

ents categoriesgramaticals. 

funcions sintàctiques: SUBJECTE,CN, C.ADJ, C.ADV, Atribut, C.Agent, CD, CI i Circumstancials.

oracions simples. 

ptiu o dialogat seguint les pautes donades 
relacionat amb el llibre que has llegit. 

SETEMBRE 2016 
 

aules 302-303-304/11h a 12h 

ai camps semàntics. 

a dels sons ide 

punts sobre el total de 

CN, C.ADJ, C.ADV, Atribut, C.Agent, CD, CI i Circumstancials. 


