Criteris de qualificació
Per determinar la nota mitjana de cada trimestre i la final del curs es
valorarà no sols la competència lingüística assolida per l'alumne, sinó
també totes les competències clau.
El departament de Valencià no realitza proves específiques de
recuperació durant el curs escolar, a excepció de les proves
extraordinàries de final de curs i les proves preceptives de
recuperació de matèries pendents.
ESO: L’alumnat que haja estat qualificat negativament en el marc de
l’avaluació formativa podrà recuperar la matèria suspesa lliurant a
l’inici de la següent avaluació els exercicis i treballs pendents,
mostrant una actitud d’interés i respecte envers l’assignatura i
aprovant l’avaluació o avaluacions següents.
BATXILLERAT: L’alumnat que haja estat qualificat negativament en
la primera avaluació (20% de la nota final) podrà compensar aquesta
qualificació negativa aprovant les avaluacions següents. Si l’avaluació
suspesa és la segona (30%) també tindrà la possibilitat de
compensar-la amb les altres avaluacions. Si l’alumne suspén les dues
primeres avaluacions (50%), o bé la tercera avaluació (50%), haurà
de recuperar la matèria de tot el curs en un examen final.
Al llarg del curs, els percentatges que corresponen a l’avaluació de
les diferents competències són els següents:
La nota global de la primera avaluació representa un 20% de la nota
final, la nota de la segona avaluació un 30% i la nota de tercera
avaluació un 50%.

La puntuació de la nota global del trimestre es basarà en la nota real
de l’alumnat. Per exemple, un 5.6 compta amb totes les seues
dècimes per a la nota que es calcula amb els altres 2 trimestres.
L’arredoniment a la nota superior s’aplicarà en el 0.8. Per tant, un
5.8 es considerarà un 6 en el butlletí. En el càlcul de la nota global del
curs es procedirà de la mateixa manera.
L’escala numèrica predeterminada per a puntuar és de 0 a 10 punts.

