
DOCUMENT METODOLOGIA I QUALIFICACIÓ TREBALL TERCER TRIMESTRE. CRITERIS PER ESTABLIR LA 
NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA 

 
 
Departament: _____VALENCIÀ________________ 
 
 

 

A partir de la resolució del 4 de maig de la Conselleria d’educació, els criteris i instruments d’avaluació per establir la nota final són 
els següents: 
 

1. Les activitats d’avaluació han de tenir com a finalitat fonamental discernir els aprenentatge consolidats per l’alumnat i els 
aprenentatges no assolits.   

2. Instruments d’avaluació : 

           • el treball realitzat per l'alumnat. 
 
           • l’interès en la realització de les tasques i activitats proposades. 
 
           • l'actitud mostrada en el seguiment de l'activitat desenvolupada. 
 

3. Cal tenir en compte que l’avaluació final es conformarà amb els resultats de la primera i segona avaluació, i, en el seu cas, 
amb la millora de la tercera avaluació.  

4. El departament prepararà un dossier de recuperació per a l’alumnat que tinga suspesa la primera i la segona avaluació. Es 
recuperarà l’assignatura si el dossier està ben acabat, i es segueixen les directrius marcades pel professorat. A més 
l’alumne ha d’haver lliurat tots els treballs de la tercera. 
 

5. La tercera avaluació podrà pujar fins a dos punts de la nota final. 
 
 

6. Les activitats que conformaran la nota de la tercera avaluació són els següents: 
 

 
ESO / 1r BATXILLER 

 
 
 
 
. 

Seguiment del treball 
 
Els següents treballs són els que conformaran la nota de la tercera 
avaluació. En funció del alumnes i el nivell d’aquests, el 
professorat triarà quins s’adeqüen més als seus alumnes. 
S’explicarà didàcticament què i com han de treballar  cada 
activitat que es demana. 

 (ací l’explicació) 
 
 

 
 
 
 

1. Comunicació amb l’alumnat per videoconferència / xat 
/ correu 

 
Realitzarem  comunicacions via xat, videoconferència, correu 
electrònic amb els grups que cada professor o professora impar-
teix.  
Els correus ens posaran en contacte amb  l’alumnat de la  classe. 
Si constatem alumnat que no hi participa intentarem posar-nos 
en contacte amb ells i comunicar-li-ho als tutors, a fi que ningú 
es quede sense comunicació amb el seus professors/es. 
 

 
 
 

2. Treballs 

Realitzarem un seguiment setmanal de les activitats i continguts 
proposats via correu electrònic i/o aula virtual. Aquest seguiment 
tindrà la consideració de deures i cada professor o professora re-
alitzarà tant una valoració qualitativa com quantitativa. 
 



 
3. Llibres de lectura 

 

Els llibres de lectura s’avaluaran o bé mitjançant un control a 
través d’Aules o mitjançant un treball prèviament explicat pel 
professorat. 

4. Redaccions 
 

S’enviaran en format Word o Liurex a fi que es puga corregir, i 
que els alumnes puguen després treballar les faltes. 

5. Exàmens / Controls Controls (en forma de qüestionari) dels conceptes treballats en 
classe presencial i en classe virtual. 

6. Activitats orals Els alumnes elaboraran amb autorització paterna un vídeo 
d’entre dos minuts i mig a cinc minuts en què parlaran de 
manera formal sobre temes que el professorat els haurà 
explicat. 

...  
 
 
 

2n BATXILLER 
 
 

Seguiment del treball 
 
Els següents treballs són els que conformaran la nota de la tercera 
avaluació. En funció del alumnes i el nivell d’aquests, el 
professorat triarà quins s’adeqüen més als seus alumnes. 
S’explicarà didàcticament què i com han de treballar  cada 
activitat que es demana. 

 (ací l’explicació) 
 
 

 
 
 
 

1. Comunicació amb l’alumnat per videoconferència / xat 
/ correu 

 
Realitzarem  comunicacions via xat, videoconferència, correu 
electrònic amb els grups que cada professor o professora impar-
teix.  
Els correus ens posaran en contacte amb  l’alumnat de la  classe. 
Si constatem alumnat que no hi participa intentarem posar-nos 
en contacte amb ells i comunicar-li-ho als tutors, a fi que ningú 
es quede sense comunicació amb el seus professors/es. 
 

 
 
 

2. Treballs 

Realitzarem un seguiment setmanal de les activitats i continguts 
proposats via correu electrònic i/o aula virtual. Aquest seguiment 
tindrà la consideració de deures i cada professor o professora re-
alitzarà tant una valoració qualitativa com quantitativa. 
 

 
3. Llibres de lectura 

 

Els llibres de lectura s’avaluaran mitjançant un examen monito-
ritzat per Webex. 
 

4. Redaccions 
 

S’enviaran en format Word o Liurex a fi que es puga corregir, i 
que els alumnes puguen després treballar les faltes. 

5. Exàmens / Controls Examen de comentari de text del dia 4-V-2020 Supervisat per 
Webex 

6. Activitats orals Els alumnes realitzaran un examen oral C1 presencial o per 
Webex d'acord amb els criteris de la JQCV i de l'EOI.  
 

7. Pràctiques S’enviaran en format Word o PDF. El professor proposarà textos 
per a la redacció i l'anàlisi. 
 

 
 
L'aportació de tots aquests treballs a la nota de l'avaluació serà ponderada en funció de les competències afectades. 
 

1.Comunicació lingüística. (punt  1,2,3,4,5) 

2.Aprendre a aprendre. (punt  1,2,3,4,5) 



3.Socials i cíviques. (punt 1,2,3 ) 

4.Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. (punt  1,3,6) 

 

Recuperació de l’assignatura pendent del curs passat. 

a) Alumnes que han aprovat les dues primeres avaluacions: recuperen la pendent. 

b) Alumnes que han suspés una de les dues primeres avaluacions:  

A partir de les declaracions fetes per les diferents administracions Educatives, el Departament de valencià ha acordat: 
 

1. ESO 
 
Utilitzarem com eina d'avaluació uns dossiers amb activitats que els alumnes poden completar amb el seu llibre de text. 
Aquests dossiers s’hauran de presentar manuscrits i escanejats en format PDF, a més la lectura voluntària d’un llibre en PDF. 
Presentaran aquests treballs de forma telemàtica abans del 15 de maig.   

2. BATXILLER 
 

a) Dossier de llengua de nivell 4t ESO en format PDF. Realització de totes les activitats de llengua del dossier. 
b) Dossier de literatura de nivell 1r de Batxillerat en format PDF. Realització de les activitats de les pàgines: 2, 4, 7, 10, 11, 13, 

15, 16, 18, 22, 24, 2.6. Presentaran aquests treballs de forma telemàtica correctament escanejada abans del 15 de maig.   

  
 


