
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA. ESO  
CRITERIS D’AVALUACIÓ  

Instruments d’avaluació. 

La funció dels diferents instruments d’avaluació és la recollida de dades per poder 

avaluar els alumnes segons els criteris previstos anteriorment. Partim del fet que hem de 

diversificar els instruments avaluatius, per la qual cosa qualsevol activitat de classe pot ser 

útil per a obtenir informació per a l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat.  

Així hi considerarem: 

- La interpel·lació directa a l’aula: enquestes, qüestionaris i posades en comú. 

- L’observació sistemàtica a l’aula: intervencions a classe, realització de les tasques 

i realització del quadern.  

- Les lectures realitzades (preceptives i voluntàries). 

- Les proves objectives específiques (orals i escrites). 

- Dictats de diferents estils. 

- L’elaboració de resums i esquemes. 

- Les activitats realitzades individualment, per parelles o per grups. 

- Els treballs optatius de recerca i aprofundiment.  

- Les exposicions orals. 

- L’autoavaluació i la coavaluació: la informació que l’aprenent mateix ens 

proporciona sobre el seu treball i la percepció que en té de l’ensenyant i dels seus 

companys/es. 

Concretament es valorarà: 

- Quadern de classe: activitats realitzades i corregides, presa d’apunts, presentació 

adequada. 

- Correcció ortogràfica. 

- Ús adequat dels signes de puntuació. 

- Construcció sintàctica correcta. 

- Ús adequat del vocabulari específic. 

- Lletra clara i llegible. 

- Utilització de la tècnica textual corresponent (narrativa, descriptiva, ...). 

- Creativitat. 

- Acurada presentació dels treballs. 

- Lectura correcta i comprensiva. 

- Dicció clara. 

- Anàlisi de l’estructura dels textos. 

- Puntualitat en la presentació dels treballs. 



Criteris de qualificació. 

Per a la qualificació de l’alumnat es tindrà en compte el grau d’adquisició dels objectius i 

les competències bàsiques segons les seues capacitats i es valorarà la progressió de l’alumnat en 

les quatre habilitats lingüístiques: comprensió oral, comprensió lectora, expressió escrita i 

expressió oral. 

També es consideraran essencials per qualificar l’alumnat els següents aspectes: 

- una actitud de respecte vers les manifestacions en valencià, tant individuals com 

col·lectives, 

- uns hàbits de feina constants, 

- una participació activa dins l’aula, 

- esforç personal i afany de superació, 

- una actitud d’atenció i concentració. 

En la nota que figurarà com a determinant del grau d’adquisició dels continguts i 

d’assoliment dels objectius didàctics i de les competències bàsiques proposades, es tindran en 

compte els percentatges següents referits als distints tipus de continguts, en els diferents nivells: 

1r d’ESO 

 Es faran proves escrites referides als següents apartats de les unitats didàctiques: 

- Textos: Comunicació, Llengua en ús i Literatura. Cal traure més d’un 4 per 

eliminar matèria. 30 % 

- Normativa: Lèxic, Gramàtica i Ortografia. Cal traure més d’un 4 a final de 

curs (Avaluació contínua) 30% 

Aquestes proves escrites avaluaran sobretot continguts conceptuals, però també 

procedimentals. Caldrà assolir una nota mínima de 4 en cadascun dels dos 

apartats per aconseguir l’avaluació positiva en la matèria. 

 La nota final s’obtindrà aplicant els percentatges següents: 

- Nota d’exàmens: 60%. 

- Llibres de lectura 15% 

- Quadern i treballs 15% 

- Treball, actitud i assistència 10%  

 

2n d’ESO 

 Es faran proves escrites referides als següents continguts: 

- Textos: Comunicació, Llengua en ús i Literatura. Cal traure més d’un 4 per 

eliminar matèria. (30 %) 

- Normativa: Lèxic, Gramàtica i Ortografia. Cal traure més d’un 4 a final de 

curs (Avaluació contínua) 30% 

Aquestes proves escrites avaluaran sobretot continguts conceptuals, però també 

procedimentals. Caldrà assolir una nota mínima de 4 en cadascun dels dos 

apartats per aconseguir l’avaluació positiva en la matèria. 

 La nota final s’obtindrà aplicant els percentatges següents: 

- Nota d’exàmens: 60%  

- Llibres de lectura 15% 

- Quadern i treballs 15%. 

- Treball, actitud i assistència 10%  



 

3r d’ESO 

 Es faran proves escrites referides als següents blocs de continguts: 

- Textos: Comunicació, Llengua en ús i Literatura. Cal traure més d’un 4 per 

eliminar matèria. (40 %) 

- Normativa: Lèxic, Gramàtica i Ortografia. Cal traure més d’un 4 a final de 

curs (Avaluació contínua) 30% 

Aquestes proves escrites avaluaran sobretot continguts conceptuals, però també 

procedimentals. Caldrà assolir una nota mínima de 4 en cadascun dels dos 

apartats per aconseguir l’avaluació positiva en la matèria. 

 La nota final s’obtindrà aplicant els percentatges següents: 

- Nota d’exàmens: 70% 

- Llibres de lectura 10% 

- Quadern, treball, actitud i assistència 20%. Es ponderarà la valoració de les 

tasques i activitats realitzades a casa en la modalitat d’ensenyament 

semipresencial.  

4t d’ESO 

 Es faran proves escrites referides als següents blocs de continguts: 

- Textos: Comunicació, Llengua en ús i Literatura. Cal traure més d’un 4 per 

eliminar matèria. (35 %) 

- Normativa: Lèxic, Gramàtica i Ortografia. Cal traure més d’un 4 a final de 

curs (Avaluació contínua) 35% 

Aquestes proves escrites avaluaran sobretot continguts conceptuals, però també 

procedimentals. Caldrà assolir una nota mínima de 4 en cadascun dels dos 

apartats per aconseguir l’avaluació positiva en la matèria. 

 La nota final s’obtindrà aplicant els percentatges següents: 

- Nota d’exàmens 70%  

- Llibres de lectura 10% 

- Treball, actitud i assistència 20%. Es ponderarà la valoració de les tasques i 

activitats realitzades a casa en la modalitat d’ensenyament semipresencial.  

  



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: 

 Control de lectura escrit a l’aula. 

 Treball escrit per part de l’alumne/-a, seguint un guió adequat a cada nivell. 

 Control oral l’aula. 

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

La complexitat d’aquestes proves s’adaptarà a la diversitat dels alumnes i /o grups, 

però, en tot cas, formarà part indestriable de l’avaluació del curs.  

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. 

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

l’avaluació de la matèria en la convocatòria ordinària. En cas que un alumne/-a no haja llegit el 

llibre de lectura determinat en cada avaluació, rebrà una qualificació de 0 punts en l’apartat de 

lectura i també en el d’actitud. 

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

lectura, l’activitat s’acumularà d’una avaluació a l’altra com a treball pendent. 

  



Proves i instruments de recuperació 

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

podrà recuperar la matèria suspesa mitjançant aquests procediments: 

- lliurant al llarg de la següent avaluació els exercicis i treballs no efectuats o no 

superats. 

- demostrant que al llarg de la següent avaluació ha assolit els objectius fixats. 

Es preveu també 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 la 

convocatòria extraordinària que ha assolit els objectius fixats durant el curs. 

Després de l’avaluació final ordinària el/la professor/-a, facultativament, elaborarà un 

informe per a l’alumnat que no haja superat la matèria, en el qual es farà constar: 

- Les dificultats i mancances mostrades per l’alumne/a. 

- Els continguts de la matèria i el tipus de prova que haurà de realitzar. 

- Els materials i activitats recomanats per superar la matèria. 

- El grau d’acompliment del pla de lectura.  

En cas que la prova extraordinària es realitzara a setembre es tindrà en compte, a més 

de la qualificació de la prova escrita, les activitats efectuades durant l’estiu i la realització 

dels treballs de lectura pendents.  

L’alumnat que no haja complit amb el pla de lectures durant el curs haurà de presentar 

un treball escrit i/o realitzar un control oral de les lectures no efectuades durant el curs. 

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. 

  



Recuperació d’assignatures pendents 

Durant el curs els alumnes d’ESO amb el Valencià del curs anterior suspés seran 

objecte d’un seguiment i una atenció especial per part dels professors del curs actual per 

tal de superar l’assignatura.  

Tenint en compte la continuïtat que presenten la majoria de continguts de la matèria en 

els diferents cursos d’ESO s’aplicaran els següents criteris i instruments de recuperació: 

1. Superaran la matèria del curs anterior els alumnes que tinguen aprovades la 

primera i la segona avaluació del curs en què es trobe aleshores amb una 

qualificació de 5 o més de 5. 

2. Per als alumnes que no complesquen el requisit anterior es realitzaran unes 

proves escrites a principis del mes de maig. Les proves es configuraran a partir 

dels continguts de l’assignatura en cada nivell i constaran dels següents 

apartats: 

a) La primera part, inclourà exercicis de comprensió i caracterització de textos i 

un exercici d’expressió escrita. En el tercer curs d’ESO també incorporarà 

preguntes teòriques sobre història de la llengua i història de la literatura. 

b) La segona part comprovarà el progrés en els aspectes gramaticals i normatius a 

través d’exercicis pràctics. 

3. Vist el resultat d’aquestes proves i els resultats finals, el professor/la professora 

del curs en què es trobe procedirà a avaluar l’alumne/-a en l’avaluació final 

ordinària. 

4. L’alumnat que no recupere el curs pendent en juny, haurà de presentar-se a la 

prova extraordinària. 

L’alumnat amb la matèria pendent serà informat a l’inici del curs d’aquests criteris, 

del tipus de proves a realitzar i dels continguts mínims del curs que ha de recuperar.  

Avaluació extraordinària: L’actual normativa indica que aquesta avaluació tindrà 

lloc en el mes de juny i consistirà en la realització d’una prova objectiva escrita, però en el 

present curs no sabem si aquesta mesura sofrirà alguna modificació. 


