
 

DEPARTAMENT DE VALENCIÀ

Criteris de qualificació curs 2022/23

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.

a) Expressió oral: tenir present quina és la situació real de la nostra llengua al si de la Comunitat

Autònoma. La manca de normalitat en l’ús públic provoca desequilibris importants en la presència social

del valencià. Aquest motiu fa que l’escola siga un element fonamental per contribuir al restabliment de la

llengua previst a l’ordenament jurídic vigent. Així mateix, l’escola és un agent actiu que contribueix en la

integració de la població de llengües diferents procedents de la immigració i en menor grau del turisme. Al

final de l’Educació Secundària l’alumnat ha de tenir un bon domini de les dues llengües oficials de la

Comunitat.  Per tant, és objectiu bàsic que l’alumnat comprenga i s’expresse oralment i per escrit en

valencià amb coherència i correcció, amb adequació al tipus de missatge, atenció als diferents registres de

la llengua i amb aptitud per satisfer qualsevol necessitat comunicativa.

b) Expressió escrita: en les produccions de l’alumnat es tindran en compte els següents aspectes: la

correcció, l’adequació, la cohesió, la coherència i el contingut.

Respecte de les faltes d’ortografia,  s’hi podrà aplicar una penalització en la qualificació dels

treballs i proves escrites.

c)  Comprensió  lectora: l’alumnat  ha d’assolir  les  següent  destreses:  saber  llegir  a  la  velocitat

adequada, entendre el missatge global, saber trobar informació específica, distingir les idees importants de

les irrellevants,  saber llegir  entre línies,  identificar la idea o idees principals,  dividir  el  text en parts

significatives, etc.

d) Comprensió oral: escoltar és  comprendre el missatge i  per fer-ho hem d’engegar un procés

cognitiu de construcció de significat i d’interpretació d’un discurs pronunciat oralment. El professorat

observem que l’alumnat té mancances importants de comprensió que fins i tot el priva de desenvolupar-se

en altres matèries (és corrent que calga repetir més de tres vegades les instruccions d’un exercici perquè

siguen enteses, o que es tinguen problemes per copsar la ironia, el sarcasme o el doble sentit del discurs). El

professorat posarà en pràctica exercicis que fomenten actituds com: escoltar el que diu una persona distinta

de nosaltres i entendre el seu missatge i la seua manera de veure les coses (ironies, humor, doble sentit...),

descobrir els objectius i el propòsit de l’orador, valorar el missatge escoltat i la intervenció de l’orador,

reaccionar al missatge, parlar quan haja acabat l’orador, etc. 

A l’hora de qualificar aquesta habilitat, n’hi ha prou a estar ben atent a les pràctiques quotidianes
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de l’aula,  que contenen moltes  situacions  de  comunicació  de  tot  tipus,  per  prendre  nota  de les

mancances de l’alumnat.

Considerem 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:

A l’inici de curs s’informarà l’alumnat dels criteris de qualificació que es concretaran en cada nivell de

la següent manera:

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% 

La qualificació dels àmbits s’ha de fer de forma integrada, entenent que, en este
cas la qualificació obtinguda serà comuna a les matèries que en formen part. Per tant,
la qualificació (el resultat acadèmic que apareix en l’expedient) de cadascuna de les ma-
tèries que intren els àmbits és la mateixa i s’ha de consignar per separat.

Per a l'alumnat amb ACIS: els resultats de l’avaluació d’aquestes matèries s’han d’expressar
en els mateixos termes i amb les mateixes escales que la normativa vigent estableix per
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a la resta de  l’alumnat  i s’han de consignar en les  actes  i en l’expedient  acadèmic  amb
l’expressió “ACIS”.

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 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 (Tasques, redaccions, activitats diverses...), 10 % 
- Actitud i assistència 10%. 

4t 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
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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 (Tasques, redaccions, activitats diverses...) 10 % 
- Actitud i assistència 10%. 

a) 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.

b) 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:
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- 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.

- 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. 

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.

c) 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.
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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. 

d) Activitats de reforç i ampliació.

En les diferents unitats es plantejaran activitats seqüenciades de menor a major grau de dificultat

de manera que permeten als alumnes assolir millor els continguts de la unitat. 

Es prepararan activitats de reforç adreçades especialment a l’alumnat que no obtinga avaluació

positiva en la matèria o que presente mancances en l’assoliment d’algun dels objectius. 

Aquestes  activitats  es  dissenyaran  a  partir  dels  materials  de  què  disposem  al  departament.

Concretament els llibres de text compten amb activitats dissenyades tant per a reforç com per a

ampliació dels continguts de la matèria.

A més,  disposem de  materials  i  recursos  de  diverses  editorials  i  de  materials  elaborats  pel

professorat del departament per a treballar continguts a diferents nivells.

Les  activitats  d’ampliació aniran adreçades a l’alumnat  amb més capacitat,  el  qual haurà de

reflexionar  o cercar  informació sobre algun aspecte  concret  dels  contingut  treballats.  A més,  es

procurarà que aquestes activitats estiguen relacionades amb estratègies d’autoaprenentatge i amb l’ús

de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Una eina que resulta molt rendible en aquest aspecte i que venim utilitzant en cursos anteriors és

la  plataforma  Aules  i  la  pàgina  web  del  Departament.  Aquesta  plataforma  permet  proposar  a

l’alumnat activitats i posar al seu abast materials diversos per treballar diferents aspectes, fins i tot

des de l’autoaprenentatge.

Serà tasca del professorat seleccionar les activitats i posar-les a l’abast de l’alumnat a qui vagen

adreçades.
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