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VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA. BATXILLERAT  

CRITERIS D’AVALUACIÓ  

L’avaluació tindrà en compte: 

 Seguiment sistemàtic del treball diari de l’alumne/-a. 

 Les produccions de l’alumnat: redaccions, treballs de creació... 

 Els treballs de comentari. 

 Treballs sobre lectures i autors literaris. 

 Les proves específiques orals i escrites. 

 L’actitud de l’alumne/-a: hàbits de treball, participació a classe, atenció i 

concentració, respecte i interés cap a la matèria... 

Es realitzaran proves escrites o orals sobre els continguts conceptuals. Es podrà realitzar 

més d’una prova per avaluació i seran d'aplicació teòrica i pràctica. També serà determinant 

l'avaluació de l'expressió escrita. Per tant, la base de la qualificació no estarà constituïda 

únicament per l'assimilació dels diversos continguts nocionals: s'hi inclourà sempre una valoració 

del domini efectiu de la llengua estàndard. 

Aquestes proves també inclouran continguts procedimentals que, a més, s’avaluaran a 

través del treball efectuat per l’alumne/-a, la presentació i la recerca d’informació dels treballs 

determinats pel professor, i la nota de la prova sobre els llibres de lectura. 

En 1r de batxillerat, concretament, es faran proves escrites sobre els blocs de continguts 

següents: 

 Literatura, llengua i comunicació. (40%). Es farà una recuperació de les proves 

escrites d’aquest apartat que no arriben a la nota de 4. Es considera que si l’alumne/-a 

no supera la nota de 4 en cap de les proves realitzades, no ha assolit els objectius del 

curs i haurà de recuperar la matèria en els exàmens extraordinaris de juliol. 

 Comentari de l’adequació pragmàtica d’un text. Tema, resum i opinió crítica. (20%). 

Cal traure més d’un 4 en la prova escrita de final de curs, o en els treballs i activitats 

que s’hi demanen (avaluació contínua).  

 Normativa. (10%). Cal traure més d’un 4 en la prova escrita de final de curs 

(avaluació contínua). 

Els percentatges aplicats en la qualificació final de l’alumne/-a serà el següent: 

 Nota d’exàmens 70%  

 Llibres de lectura, 10% 

 Treball, actitud i assistència, 20% (la realització de treballs i tasques dins dels terminis 

acordats, la participació diària a classe, la millora en la competència oral). 
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En el segon de batxillerat, algunes de les proves avaluadores podran reproduir amb fidelitat 

el model d’examen i de puntuació que l’alumne trobarà en les Proves d’Accés a la 

Universitat. Per aquest motiu aquest tipus d’examen constarà de tres apartats. El primer serà 

de comprensió de text, el segon d’anàlisi lingüística del text, i el tercer d’expressió i reflexió 

crítica. 

 En el primer apartat s’avaluarà la capacitat de l’alumnat per comprendre un text. 

 En el segon apartat s’avaluarà la competència lingüística i el coneixement reflexiu del 

nostre model lingüístic. 

 En el tercer apartat s’avaluarà la capacitat de l’estudiant d’elaborar textos en el 

registre formal i de valorar críticament un text. Ací hi haurà unes qüestions que es 

centraran en la literatura i unes altres en la producció d’un text propi prenent com a 

model el text de l’examen o que hi mantinga una relació.  

Com en qualsevol prova d’examen, es valorarà positivament que es responga amb 

precisió, que els alumnes s’expressen amb claredat i ordre, que les idees i els conceptes es 

presenten ben estructurats i que es demostre un bon domini de la normativa i l’expressió lèxica. 

S’hi acorda d’aplicar una penalització de les faltes d’ortografia en els proves escrites i 

treballs semblant a la que es fa a la prova d’accés a la universitat. Concretament s’hi 

descomptarà, durant la primera avaluació, una dècima per cada tres faltes d’ortografia, fins un 

màxim de 2 punts, però les faltes repetides no es comptaran. A partir de la segona avaluació hom 

seguirà els criteris de les proves PAU, de manera que es descomptarà 0,05 per falta, sense tenir 

en compte les faltes repetides, i sense que hi haja un màxim a descomptar per pregunta. El 

descompte s’aplicarà a cada pregunta per separat. 

Es faran, com a mínim, dues proves escrites per avaluació sobre els continguts impartits 

corresponents a les tres parts previstes en les PAU.  

En la qualificació final s’hi aplicaran els següents percentatges. 

- Proves escrites: 80% de la nota 

- Llibres de lectura 10 % 

- Treball, actitud i assistència 10 %. Es valoraran especialment els treballs i comentaris, 

presentats dins de termini. També es tindrà en compte la participació a classe i la millora 

en la competència oral. 

L’actitud es valorarà atenent a les següents consideracions: 

- Respecte envers el professor, companys/es. 

- Treball diari a l’aula i a casa, individual i en equip. 

- Atenció i participació a l’aula. 

- Interés per l’assignatura 

- Assistència i puntualitat a classe. 
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Avaluació dels llibres de lectura. 

El control de la realització i l’aprofitament de les lectures obligatòries es farà fonamentalment a 

través d’aquests tipus de proves: 

 Prova escrita a classe amb preguntes sobre l’argument, els personatges i altres qüestions 

d’anàlisi textual. S’hi inclouran qüestions per avaluar la capacitat crítica de l’alumne/-a. 

 Treball individual de comentari, a partir de les orientacions del professor o professora, 

concretades en una guia amb els apartats, preguntes i suggeriments encaminats a sintetitzar i 

a analitzar el contingut de l’obra. 

 Realització d’una ressenya. 

 Prova oral plantejada com a control de lectura i del nivell d’expressió oral de l’alumne/-a. 

 Debats a classe quan diversos alumnes hagen llegit un mateix llibre. 

Quan la prova tinga com a objectiu principal comprovar que l’alumne/-a ha efectuat la lectura 

obligatòria la qualificació serà APTE o NO APTE. En altres tipus de proves i treballs s’avaluarà 

bàsicament la capacitat de l’alumnat per seguir l’argument de l’obra. Ara bé, la qualificació també 

tindrà en compte l’adquisició de conceptes elementals de literatura (gèneres, autors, estructura...), 

l’anàlisi de diferents elements textuals, la captació del contingut ideològic de l’obra, el sentit crític i 

la manifestació de l’opinió personal, l’expressió i la correcció ortogràfica.  

El control de la lectura dels llibres voluntaris es farà oralment o a través de treballs senzills de 

síntesi o d’anàlisi d’aspectes particulars. 

El no compliment del pla de lectura previst en cada nivell influirà de manera important en 

l’avaluació de la matèria. Concretament el no acompliment del pla de lectura suposarà una 

valoració de 0 punts en els apartats de lectura i treball i actitud. 

Es cas de no realitzar o superar les prova determinades pel departament sobre el llibre de 

lectura, l’activitat s’acumularà d’una avaluació a l’altra com a treball pendent. 
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Proves i instruments de recuperació 

El caràcter continu de l’avaluació significa que l’alumne és avaluat contínuament pels 

diversos instruments citats, a banda de concentrar-se en les diverses proves avaluatòries 

periòdiques, i que els alumnes que tenen deficiències en els aspectes conceptuals, en l’ús i domini 

de la llengua i en general en els procediments i actituds, poden demostrar un progrés en aquests 

continguts en l’avaluació següent i, per tant, recuperar nota.  

També concebem l’avaluació com a compensada, per la qual cosa també es pot valorar el 

rendiment a través d’una nota mitjana amb motiu de diversos controls, ja que en ocasions cal 

partir d’una lògica parcel·lació dels continguts. La nota final sempre tindrà en compte el treball i 

la progressió de l'alumne/-a al llarg del curs.  

Per una efectiva recuperació el professorat establirà activitats d'estudi i treball de 

reforçament dels objectius no acomplerts (fitxes de repàs, exercicis graduals, lectures, elaboració 

de síntesis, resums, estudi personal de certs apartats del programa, etc). Així i tot, en casos 

específics, es preveu la realització de proves escrites sobre els continguts conceptuals no 

superats, bé al llarg de la següent avaluació, bé a final de curs. 

L’alumnat que haja estat qualificat negativament en el marc de l’avaluació global de juny 

podrà recuperar la matèria suspesa demostrant a través de la prova escrita de juliol que ha assolit 

els objectius fixats durant el curs. 

En l’avaluació extraordinària es tindrà en compte, si és el cas, a més de la qualificació de 

la prova escrita, la realització dels treballs de lectura pendents. L’acompliment del pla de lectura 

de l’alumnat que es presente a la prova extraordinària es valorarà amb un màxim d’un punt que 

se sumarà a la nota aconseguida en la prova escrita. 
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RECUPERACIÓ D’ASSIGNATURES PENDENTS 

Tenint en compte el currículum de batxillerat considerem que es pot tindre en compte la 

continuïtat de la majoria de continguts de la matèria en els dos cursos de batxillerat per la qual 

cosa s’aplicaran els següents criteris i instruments de recuperació: 

1. L’alumnat realitzarà un dossier sobre les continguts referits al discurs literari que són 

específics de 1r de batxillerat. Aquest dossier serà elaborat i avaluat pel professorat 

que imparteix 1r de batxillerat o pel professorat que s’encarregue del repàs. 

2. Es considerarà que l’alumne/-a té superada la matèria de 1r de batxillerat si rep una 

qualificació de 5 o més en la 1a i en la 2a avaluació de segons de batxillerat, i ha 

realitzat el dossier sobre literatura amb una avaluació positiva.  

3. Per als alumnes que no complesquen els requisits anteriors es realitzaran unes proves 

escrites durant el mes d’abril que constaran dels següents apartats: 

a) Preguntes teòriques d’història de la literatura. (Veure continguts de l’examen) 

b) A partir d’un text literari indicar: 

- L’autor 

- El tema 

- Resum de les idees del text. 

- Figures retòriques (en el cas de ser una poesia) 

- Les veus del discurs. 

- ... 

c) Comentari de l’adequació pragmàtica d’un text: 

4. Vist el resultat d’aquestes proves i els resultats finals de 2n de batxillerat, el 

professor/la professora d’aquest nivell procedirà a avaluar l’alumne/-a en juny. 

5. L’alumne/-a que no recupere el curs pendent en juny, haurà de presentar-se a la prova 

extraordinària. 

En el present curs no disposem d’hora de repàs per a l’alumnat de 2n de batxillerat que 

tinga pendent la matèria de 1r, per la qual cosa el professorat que imparteix la matèria en els 

grups de 2n informarà l’alumnat a l’inici del curs d’aquestos criteris i dels continguts mínims de 

la matèria a recuperar. També els farà sabedors del treball a realitzar i les proves de recuperació a 

fer al llarg del curs. 
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Els/les alumnes que hagen de recuperar la matèria realitzaran de manera obligatòria dos 

dossiers al llarg del curs que es basaran principalment en els continguts del llibre de text Llengua 

i literatura. 1r Batxillerat. Ed. Santillana. Projecte Saber fer. 

- Dossier 1: Unitats 10, 11 i 12. Per lliurar el 25 de gener . 

- Dossier 2. Unitat 13 i 14. Per lliurar el 22 de març. 

L’alumnat que haja aprovat la primera i la 2a avaluació en 2n de batxillerat, quedarà 

exempt de l’examen, però haurà d’haver realitzat les activitats dels dossiers de manera que 

s’observe un nivell de treball i d’assimilació de continguts suficient. 

Els/les alumnes que no superen a matèria segons el criteri explicat anteriorment realitzaran dues 

proves escrites entre el 19 i el 23 d’abril. La realització dels dossiers es valorarà amb un punt com 

a màxim a afegir a la nota de les proves escrites. 

El professorat que imparteix 2n de batxillerat guiarà l’alumnat en la realització dels 

dossiers, aclarirà els dubtes o dificultats que troben en l’estudi i controlarà periòdicament la 

realització de les activitats proposades. 

 

CONTINGUTS HISTÒRIA DE LA LITERATURA 

 

UNITAT 10: ELS PRIMERS TEXTOS 

Estudi de la Literatura. La poesia trobadoresca 

 Època 

 Amor cortés 

 Gèneres i estils 

 Trobadors i joglars 

 

UNITAT 11:LA PROSA MEDIEVAL HISTORIOGRÀFICA 

Estudi de la Literatura: Les cròniques medievals 

 Context històric i social Segles XIV i XV 

 Les quatre grans Cròniques 

 

UNITAT 12: LA LITERATURA RELIGIOSA MEDIEVAL I LA INFLUÈNCIA 

HUMANISTA 

Estudi de la Literatura :Literatura religiosa i humanista. 

 Ramon Llull 

 Francesc Eiximenis 

 Sant Vicent Ferrer 

 El corrent humanista: Bernat Metge 
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UNITAT 13: LA POESIA DEL SEGLE XV 

Estudi de la Literatura: La poesia del segle XV. 

 Estudi de la Literatura. Jordi de Sant Jordi i Ausiàs Marc . 

 Estudi de la Literatura. Jaume Roig i Joan Roís de Corella .  

 

UNITAT 14: LA PROSA DEL SEGLE XV 

Estudi de la Literatura. La narrativa del segle XV. 

 La narrativa cavalleresca Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc. 

 La prosa religiosa i humanista: Isabel de Villena i Joan Rois de Corella 

 

 

L’examen constarà dels següents continguts i es farà en dues parts (dos dies distints): 

 

PRIMERA PART (6 punts) 

 A partir de textos literaris respondre algunes d’aquestes qüestions: 

- L’autor 

- El tema 

- Resum de les idees del text. 

- Figures retòriques (en el cas de ser una poesia) 

- El marc cultural 

- Les veus del discurs. 

- ... 

 

SEGONA PART (4 punts) 

 8 preguntes teòriques d’història de la literatura de les quals se n’hauran de contestar 4.  

(1 punt cada pregunta) 

 

La realització del dossier de literatura serà valorat amb un màxim d’un punt a afegir a la nota 

de la prova escrita. 

 

 


