
1. CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació del nostre alumnat constarà de diferents fases al llarg de tot el curs
escolar:
1.  AVALUACIÓ INCIAL. La realitzarem a l’inici de curs per detectar el nivell inicial
dels alumnes, analitzar les errades més freqüents, adequar la programació per
pal·liar les errades i mancances detectats a nivell global, detectar els alumnes que
presenten més dificultats i aquells que tenen un grau més alt d’assoliment dels
objectius.
2.  AVALUACIÓ  FORMATIVA.  Durant  cada  trimestre  avaluarem  el  procés
d’aprenentatge del nostre alumnat. Valorarem les activitats realitzades a classe, la
participació  activa  de  l’alumne  en  les  diferents  activitats  d’aprenentatge
(intervencions orals,  lliurament de treballs,  respecte vers les intervencions dels
altres, interés...) i els resultats de les proves objectives.
3.  AVALUACIÓ FINAL DEL  TRIMESTRE.  serà  la  suma del  resultat  de totes  les
proves avaluadores que es plasmarà en una nota numèrica ponderada.
En aquest procés d’avaluació tindrem en compte els següents apartats:
A. Proves  objectives  (exàmens).  Hi  haurà,  generalment,  dues  proves  per

trimestre.  El  ritme de treball  de l’alumnat  marcarà el  nombre de proves  a
realitzar.

B. Treball  de  lectura:  L’avaluació  del  llibre  de  lectura  no  consistirà
necessàriament  en un control de lectura. Anirem fent un seguiment d’aquest 
a l’aula i realitzarem diverses activitats que ens permetran aprofundir més en
la lectura proposada. A l’hora de suggerir les lectures tindrem en compte les
característiques  específiques  que  presenta  l’alumnat  al  qual  adreçades
(interessos literaris, nivell acadèmic, necessitats educatives especials...)

C. Expressió oral:  En aquest apartat avaluarem les intervencions de l’alumne/a a
l’aula, no només les exposicions o presentacions sobre alguna qüestió de la
matèria  impartida  sinó  també  l’ús  que  fa  de  la  llengua  com  a  vehicle  de
comunicació. És importantíssim, doncs, que en classe de valencià  l’alumnat
s’expresse en aquesta  llengua;  el  docent,  a  més d’ajudar  a  la  correcció  en
l’expressió, valorarà també l’esforç i l’interés que mostra l’alumne/a. Formaran
part també d’aquest apartat  les activitats de lectura en veu alta, recitació de
poemes, memorització i dramatització de textos de diferents tipologies...

D. Expressió escrita: Les activitats de creació individual hauran de presentar una
estructura adequada a la tipologia textual que faran servir, una coherència en
el  contingut  i  una  cohesió  entre  les  diferents  oracions  del  text.  El  nivell
d’exigència per part del professorat  dependrà del nivell acadèmic i dels trets
específics del seu alumnat.

E. Quadern: Els  quaderns  dels  alumnes  seran  revisats  periòdicament;  la
freqüència d’aquestes revisions serà a criteri de la  persona docent, tenint en
compte la  diversitat  de l’alumnat  i  dels  nivells  educatius que imparteix.  En
aquest apartat  valorarem la presentació (portada, marges,  numeració, lletra
clara, netedat en l’organització...) i el contingut (activitats fetes i correcció de
les  activitats).  La  tasca  del  professor  no  és  corregir  les  activitats  de  les



llibretes;  les  correccions  es  faran  cada  dia  a  l’aula  i  és  l’alumne/a  qui
s’encarregarà de fer-hi les anotacions oportunes.

F. Actitud: demanem una actitud de l’alumne favorable a l’assignatura i al docent
que la imparteix i respectuosa amb la resta de companys que formen part del
seu grup-classe.

Cada professor, en funció de l’alumnat al qual imparteix classe, atorgarà un valor
diferent a cada un dels apartats descrits anteriorment.

4. AVALUACIÓ FINAL DE CURS. (AVALUACIÓ CONTÍNUA). No eliminem matèria.
En cada prova es reprendran els continguts treballats en trimestres anteriors. En
conseqüència, la recuperació serà global a final de curs.  

En el cas dels alumnes de segon de batxillerat amb la matèria pendent de primer,
hauran  de  realitzar  una  prova  objectiva  final  amb  la  matèria  corresponent  a
aquest curs durant el mes de maig o bé es podran presentar a les proves parcials
corresponents a primer de batxillerat.  

1 ESO  2
ESO

3 ESO  4 ESO

AVALUACIÓ FINAL  1r trimestre:  20%
 2n trimestre: 30%
 3r trimestre: 50%
Caldrà traure un quatre com a mínim a la tercera avaluació
per tenir en compte els càlculs anteriors.

APROXIMACIÓ Quan  l’alumnat  arribe  a  una  fracció  de  nota  igual  o
superior a 0,7  s’aplicarà l’aproximació a la nota següent.

FALTES
D’ORTOGRAFIA

Descomptar  0.05  punts
per falta d’ortografia.  

Descomptar  0.1  punts  per  falta
d’ortografia.  

PROCESSOS
EXTRAORDINARIS

Nota màxima 5 en tots els nivells.  Per
aprovar  la  matèria  al  mes  de  juliol
caldrà presentar  la feina no feta durant
el curs i un dossier d'activitats de resum
de l'àmbit.  En el  cas  de batxillerat  i  4
d’ESO es realitzarà una prova escrita. 

Nota màxima 5

ÀREA PENDENT  Si  aproven  el  segon  trimestre  del  curs  actual,  el
departament  considerarà  que han aprovat  la  pendent  del
curs  anterior.  Si  no,  hauran  de  presentar-se  a  la
convocatòria extraordinària de pendents al mes de maig.
 Aquells  alumnes  que  no  superen  l’assignatura  pendent
durant el curs tindran la possibilitat de presentar-se a juliol a
una prova que seguirà el model de la realitzada durant els
mesos d'abril-maig.

NOTA MÍNIMA PER  3  en algun dels trimestres



A LA MITJANA

PROTOCOL
ABSÈNCIA
EXÀMENS

Si un alumne falta a un examen, el pare o tutor legal haurà 
de notificar-ne l'absència al professor corresponent abans 
de l'hora de l'examen, o bé haurà de dur un justificant mèdic
el dia que es reincorpore a les classes. En cas contrari, no se 
li repetirà l'examen.

EN  CAS  DE
CONFINAMENT  DE
L’ALUMNAT

Si un alumne ha de quedar-se a casa perquè està confinat, 
els professors de la matèria li manaran feina perquè la faça. 
Si el professor ho considera se li podrà fer una prova per la  
plataforma aules, en cas contrari es realitzarà una prova 
escrita quan s’incorpore de nou a l’aula. 

AVALUACIÓ 1 I 2 ESO ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC
ACTIVITAT PUNTUACIÓ

EXPOSICIÓ ORAL 10

Fluïdesa 1

Fonologia i elocució 1

Lèxic 1

Ls idees s'exposen 
ordenadament?

1

Hi ha introducció, cos i 
conclusions?

1

Posa exemples? 1

Grau de formalitat 1

Les activitats són 
adequades?

1

Les presenta 
corregides?

1

Les presenta d'acord 
amb la norma de 
presentació?

1

LLIBRETA 10

Marge i sagnats 2

Estan totes les 
activitats?

2

Hi ha moltes esmenes? 1

Posa la data? 1

Es deixa espais en 
blanc? Els títols són 
discrets?

2



Està estructurada en les
parts que cal?

2

LLIBRE DE LECTURA 20

Té totes les parts? 5

Presentació (esmenes, 
espais en blanc, sagnat i
marge, numeració)

5

Correcció ortogràfica 5

Contingut 5

PROVES ESCRITES 30

REDACCIONS 20

REDACCIÓ 1 4

REDACCIÓ 2 4

REDACCIÓ 3 4

REDACCIÓ 4 4

REDACCIÓ 5 4

ACTITUD (*) 10

 Departament de valencià
COSES A TENIR EN COMPTE DES DEL PRIMER DIA EN L’ESO

ACTITUD REDACCIONS

Aquest punt d'ACTITUD el 
té, de sortida, tot 
l'alumnat. Es descomptarà 
una dècima en cada ocasió
per:
Arribar tard a classe de 
manera injustificada.

No fer els deures 
encomanats per a casa 5 
vegades.

No fer els deures a classe.

No atendre a les 
explicacions de professor o
companys.

No parlar valencià a l'aula.

 Qualsevol actitud 
disruptiva a l'aula.

- Han de tindre un mínim de 75 paraules i un màxim 
de 100 en 1r i cada curs superior augmentarà la xifra 
50 paraules més.. Quan arribes a les 50, 75, 100 i 125 
paraules hauràs de marcar-ho amb una // per tal que 
no et compten les faltes.

- Han de tindre marge a l’esquerra.

- Han d’estar estructurades en un mínim de tres 
paràgrafs degudament sagnats.

- S’han d’escriure en un bolígraf blau o negre.

- S’han de lliurar sense esborradures.

- Cada redacció valdrà 0.4 punts i es valorarà sobre 2.

- Si el text està ben estructurat, s’adequa a allò que es
demana, està ben puntuat i s’estén, tindrà la màxima 
nota.

- Les faltes d’ortografia, lèxic i morfologia 
descomptaran 0.05 punts cadascuna, excepte les 



El treball realitzat als 
diferents Projectes.

indicades pel professorat que descomptaran 0.1 
punts fins a un màxim de 2 punts.

PROJECTES DE TREBALL. INCLOSOS EN LA NOTA D’ACTITUD I AMB LES 
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES

 Es treballa en grups cooperatius
 Metodologia lligada a la innovació.
 Parteix d’un enigma, d’un interrogant, d’un problema que demana fer una 

recerca sobre la qual no podem trobar la resposta en un llibre o no té una 
única resposta i que pot superar l’àmbit d’una disciplina

 Ha de plantejar un desafiament, amb preguntes significatives que calgui 
investigar

 Els alumnes han de tenir autoria, capacitat de decidir i espais per dirigir la 
seua indagació. 

 Imaginació pedagògica: fer servir recursos i entorns per aprendre que van 
més enllà dels apunts i els llibres de text

 El docent no “mana” sinó que acompanya, interroga, problematitza..
 Part d’aquesta activitat es fa de manera col·laborativa.

AVALUACIÓ TALLER REFORÇ DE LLENGUA: VALENCIÀ 1 i 2 ESO

La nota de cada avaluació serà el resultat de la suma dels següents apartats:

 Dossier/redacció: fins a 4 punts. Es realitzarà un dossier per trimestre
 Expressió oral: fins a 4 punts
 Treball i actitud: Màxim 1 punt
 Assistència: Màxim 1 punt
Per aprovar la matèria al mes de juliol caldrà presentar un treball més un
resum d’un llibre de lectura proposat pel professor. 

3 ESO CRITERIS D'AVALUACIÓ

ACTIVITAT PUNTUACIÓ

PROJECTE 10

Estan tots els apartats? 2

La investigació està treballada? 2

Els resultats estan escrits amb paraules pròpies? 4

Es mostra interés i participatiu? 2

LLIBRETA 10

Marge i sagnats 2



Estan totes les activitats? 2

Hi ha moltes esmenes? Posa la data? 1

Es deixa espais en blanc? 1

Els títols són discrets? 1

Està estructurada en les parts que cal? 2

LLIBRE DE LECTURA 20

Té totes les parts? 5

Presentació (esmenes, espais en blanc, sagnat i marge, numeració, separació 
entre parts)

5

Correcció ortogràfica 5

Contingut 5

EXAMEN 40

REDACCIONS 10

REDACCIÓ 1 2

REDACCIÓ 2 2

REDACCIÓ 3 2

REDACCIÓ 4 2

REDACCIÓ 5 2

ACTITUD (*) 10

3R ESO CULTURA CLÀSSICA  CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Actitud 20% En aquest apartat valorarem l’interés i preocupació davant les
tasques, el treball en equip i el respecte pels companys i 
professora. A 

Treball diari 30%En aquest apartat valorarem el dia a dia a l’aula i el resultat final
De les tasques encomanades.

Proves escrites 
20%

Es farà una prova en cada trimestre.

Projectes  30% Es valorarà tant el procés com el producte final.

4t ESO  i PR4  CRITERIS D'AVALUACIÓ



Proves
escrites: 3,5
punts.

S’avaluaran continguts d’ortografia, gramàtica, literatura...
Es treballaran també narracions breus al llarg de tot el curs.

Expressió
oral:   1
punt.

 Dins d’aquest apartat farem activitats diverses: llegirem, recitarem,
exposarem i explicarem, debatrem, interpretarem...

Expressió
escrita:  2
punts

 Les produccions escrites hauran de ser adequades, coherents i estar
ben cohesionades. No puntuaran les activitats que no seguisquen les
pautes  de  presentació  marcades  pel  professorat  (per  exemple,
aquelles  que  no  tinguen  marge,  no  estiguen  distribuïdes  en
paràgrafs  o  no  tinguen  la  lletra  clara).  Cada  falta  d’ortografia
descomptarà 0,05 punts (sense comptar les repetides) fins un màxim
de 2 punts.

Quadern: 1
punt

 Es tindrà en compte la presentació (portada, marges, numeració,
lletra clara, netedat en l’organització...) i el contingut (activitats fetes i
corregides).  

Actitud: 1
punt

No s’assignarà la puntuació corresponent a  l’actitud si  al  llarg del
trimestre  es  deixen  de  fer  els  deures  tres  vegades.  Així  mateix,
tampoc s’afegirà cap puntuació si s’arriba tard de manera reiterada i
sense justificar.  Si no es parla valencià a classe es perdrà el punt. Les
amonestacions per escrit o els fulls d'incidències suposaran també
perdre el percentatge total de la nota d'aquest apartat. En tots tres
casos desapareixerà la possibilitat d’augmentar la nota de l’avaluació
mitjançant la bonificació de determinades activitats.

Lectura 1,5
punts.

Per poder fer mitjana caldrà que la nota no siga inferior a 3,5. Si algú
suspén la 3a avaluació, podrà recuperar-la al mes de juny. L’alumnat
que no haja superat la matèria del curs, s’haurà de presentar a la
convocatòria extraordinària del mes de juliol.
Quan l’alumnat arribe a una fracció de nota igual o superior a 0,7 
s’aplicarà l’aproximació a la nota següent.

Abandonament d’assignatura.
Es considerarà que hi ha hagut abandonament de l’assignatura quan l’alumne/a

-tinga reiterades faltes d’assistència sense justificar,
-sistemàticament no faça les activitats encomanades per la professora,
-tinga una nota inferior a 3.

Si es donara qualsevol d’aquests supòsits,
-es perdria el dret a l’avaluació contínua,
-no s’aplicarien els percentatges trimestrals (20%, 30%, 50%),
-l’alumne/a s’hauria de presentar a la prova extraordinària de juliol.

No assistència a un examen:  S’haurà de justificar mèdicament o bé els pares
hauran  de  parlar  directament  amb  la  professora.  Les  notes  informatives  o
comunicats elaborats pels pares no es consideraran una justificació de pes.



FPB 1 I 2 CRITERI S D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

) Criteris de qualificació

En cada trimestre es realitzaran un o dos exàmens. Així mateix es tindrà en 
compte el seguiment del dia a dia, tant pel que respecta a qüestions de 
comportament en classe com a l'interés i la participació en l'assignatura. En 
aquest sentit, es valorarà positivament l'actitud i el treball en classe i la realització
dels possibles deures que es demanen per a casa. De la mateixa manera, es 
penalitzarà l'actitud passiva i la no realització dels deures per a casa quan siga el 
cas. La mitjana obtinguda entre els exàmens suposarà un 50% de la nota; l'altre 
50% es repartirà entre l'actitud, el treball realitzat en les classes al llarg del 
trimestre i la lectura d'un llibre per trimestre.

En els exàmens cada falta d'ortografia suposarà una penalització de - 0´1 o - 0
´2 punts en funció de la gravetat d'aquesta. D'igual manera, es descomptarà mig 
punt en el cas que la lletra no siga clara i dificulte la seua lectura. I en aquest 
punt, en aquells casos en què la lletra resulte il·legible, directament NO ES 
CORREGIRÀ LA PROVA. Tampoc es corregiran exercicis i exàmens entregats en 
llapis.

Per a determinar la nota de cada trimestre, es distribuirà de la següent 
manera tant en la FPB1 COM EN LA FPB 2:

CONCEPTES 
(examen)

VALORS 
(actitud) TREBALL

COMPRENSIÓ I 
EXPRESSIÓ 
ESCRITA

COMPRENSIÓ I
EXPRESSIÓ

ORAL

LECTURA

50 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

Per a determinar la nota de final de curs, es farà un càlcul amb el pes de la nota 
de cada avaluació segons els percentatges següents:
1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ

30 % 30 % 40 %

La nota s'aproximarà cap amunt o cap avall a partir del 5 en funció del 
comportament i l'esforç de l'alumne al llarg del curs.

La falta d'assistència a un examen haurà de ser convenientment justificada pel 
pare o la mare. En cas contrari, l'alumne perdrà el dret al fet que se li faça una 
prova extraordinària. En casos de reincidència, es podrà exigir la presentació d'un



justificant mèdic. I en relació a les faltes d'assistència, assenyalarem que al llarg 
del curs una falta d'assistència a classe no justificada serà penalitzada amb -0’3 
punts.
S'espera un comportament adequat. Per tant, es confia a no haver de prendre 
mesures disciplinàries. Ara bé: en cas contrari, s'adverteix des del primer dia de 
classe que una expulsió de l'aula comportarà automàticament mig punt menys 
en la nota final del trimestre. També suposarà una penalització de 2 dècimes la 
falta d'atenció en classe, parlar o distraure als companys. En l'apartat de males 
conductes, recollim també que si algú fora enxampat copiant en un examen o 
entregant un treball plagiat, automàticament suspendrà el trimestre

1r BATXILLERAT  CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

 La nota d’avaluació serà el resultat de la suma de les següents notes:

 APARTAT A: El  80% de la nota d’avaluació s’obtindrà de la  prova o proves escrites
sobre els continguts impartits durant l’avaluació

 APARTAT B: El 10% de la nota correspondrà a les redaccions proposades pel professorat.

 APARTAT C: El  10% restant correspondrà al control de lectura o activitats proposades
sobre els següents llibres:

AVALUACIÓ LLIBRE AUTOR EDITORIAL

PRIMERA Llibre de les bèsties Ramon Llull Sembra llibres

SEGONA
Curial i  Güelfa Enyego d’Àvalos

 
Onada edicions

TERCERA Paraula i passió
Albert Toldrà Edicions del Bullent



 No hi haurà examen de recuperació per avaluació. La recuperació de la matèria pendent es
farà a final de curs.

 Observacions:

 a) Cada falta d'actitud reiterada i cada expulsió abaixarà la nota de l'avaluació 0,25 punts.

 b) Si un alumne falta a un examen, els pares o tutors hauran de notificar-ne l’absència al
professor corresponent abans de l’hora de l’examen, o bé haurà de portar  un justificant
mèdic el dia que es reincorpore a les classes. En cas contrari, no se li repetirà l’examen.



 c) Si es comprova que un alumne copia en un examen, aquest examen serà qualificat amb
un 0.

 d) Cada redacció no lliurada descomptarà la part proporcional de l’apartat corresponent; si
es fan cinc redaccions, cadascuna tindrà un valor de 0.2, si se’n fan 4, de 0.25; si se’n fan 2,
de 0.5 i si se’n fa 1, d’1 punt.

 e) Cada activitat no realitzada de les encomanades pel professorat suposarà un descompte
de 0.1 punts de la nota de l’avaluació.



 CRITERIS DE CORRECCIÓ DELS TEXTOS:

 Cada redacció es valorarà sobre 2 punts i d’acordd amb els següents criteris:

 Adequació: 0.5 punts

 Coherència: 0.5 punts

 Coohesió:0.5 punts

 Presentació: 0.5 punts

 Cada falta d'ortografia, lèxic o sintaxi no repetida descomptarà 0.05 punts fins a un màxim
de 2 punts.

 La qualificació final es traurà de la següent manera:




1a avaluació 20%

2a avaluació 30%

3a avaluació 50%

 prova extraordinària:

 En les dates que el centre establisca, els alumnes que hagen suspés l'assignatura podran
realitzar una prova extraordinària que seguirà el model i els continguts de les realitzades al
llarg del curs i que constituirà el 100% de la nota.



ABANDONAMENT DE L’ASSIGNATURA
Es considerarà que hi ha hagut abandonament de l’assignatura quan l’alumnat:
 tinga reiterades faltes d’assistència sense justificar
 sistemàticament no faça les activitats encomanades per la professora
 tinga una nota inferior a 3.



Si es donara qualsevol d’aquests supòsits
 es  perdria  el  dret  a  l’avaluació  contínua,  per  tant,  l’alumne/a  s’hauria  de

presentar a la prova extraordinària de juliol.

NO ASSISTÈNCIA A UN EXAMEN
 Si  un  alumne  falta  a  un  examen,  el  pare  o  tutor  legal  haurà  de  notificar-ne
l'absència al professor corresponent abans de l'hora de l'examen, o bé haurà de
dur  un  justificant  mèdic  o  de  qualsevol  organisme  oficial  el  dia  que  es
reincorporar-se a les classes. En cas contrari, no se li repetirà l'examen.

OLIMPÍADES LITERÀRIES: L’alumnat  que participe a l’Olimpíada de valencià de 
l'UJI podrà obtenir un punt sobre la nota final de curs per quedar entre els 20 
primers llocs.
2n BATXILLERAT  CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

El procés d’avaluació dels alumnes de segon de batxillerat es realitzarà a partir 
dels criteris que es descriuen a continuació.
En finalitzar el primer i el segon trimestre els alumnes seran avaluats tenint en 
compte els següents apartats i les següents proporcions:
1. Un control de lectura o treball sobre el llibre proposat per al trimestre. La 

nota obtinguda suposarà un 10% de la nota global. Si l’alumne no es presenta 
al control de lectura i ho justifica convenientment, o bé no lliura el treball 
corresponent en la data acordada, podrà optar a una recuperació al final del 
tercer trimestre.

1. Proves de coneixements sobre els continguts impartits el valor de les quals 
serà d’un 80% de la nota global. Realitzarem una prova per avaluació excepte 
en el primer trimestre, que inclourà una prova sobre la part de sociolingüística
(20% d’aquest apartat) i una prova de comentari de text i literatura (60%)

2. Proves de redacció, expressió escrita i treballs proposats, amb un valor del 
10% del global.

El tercer trimestre estarà dedicat exclusivament a la realització d’activitats i la 
pràctica de models d’exàmens de les proves d’accés a la Universitat. Els 
percentatges que s’aplicaran per obtenir la nota d’aquest trimestre seran els 
següents
1. Proves objectives o exàmens: 90%
2. Proves de redacció, expressió escrita i treballs proposats: 10%
Les faltes d’ortografia seran penalitzades seguint els criteris de correcció en què 
es basen les Proves d’Accés a la Universitat: descomptarem 0,05 punt per cada 
falta no repetida. No hi haurà un màxim de penalització. Es descomptaran , a més,
0,5 punts si l’alumne no fa la lletra clara i intel·ligible
Dins de les proves de redacció i expressió escrita s’inclouen també les activitats 
proposades a l’aula com a «deures» per ser lliurades. La no-realització d’alguna 
d’aquestes activitats suposarà descomptar 0.1 punts del global de la nota.
Si algun alumne/a, per malaltia o causa greu, no pot assistir a alguna de les 
diferents proves convocades haurà de presentar a la professora el corresponent 
certificat mèdic que justifique aquesta absència; si no, perdrà el dret a realitzar la 
prova un altre dia. Les notes informatives o comunicats elaborats per les famílies 



no es consideraran una justificació; hauran de ser les mateixes famílies qui parlen 
personalment amb el professor.
L’avaluació del curs serà contínua, és a dir, en cada prova es reprendran els 
continguts treballats en trimestres anteriors. En conseqüència, la recuperació serà
global a final de curs. La nota final serà el resultat d’aplicar els següents 
percentatges sobre les notes obtingudes en les diferents avaluacions:

1a avaluació: 20%          2a avaluació: 30%          3a avaluació: 50%
Quan l’alumnat arribe a una fracció de nota igual o superior a 0,7  s’aplicarà 
l’aproximació a la nota següent.
Els alumnes que no superen la 3a avaluació tindran dret a una recuperació abans 
de l’avaluació final del mes de maig/juny.
Si l’alumne/a té suspés l’apartat corresponent a la lectura d’algun dels llibres 
proposats, l’haurà de recuperar també al mes de maig.
La realització de les proves objectives s’ajustarà a la normativa marcada per la 
Universitat per a les proves PAU.
La prova de la convocatòria extraordinària del mes de juny tindrà les mateixes 
característiques que les proves realitzades durant el curs.
Els alumnes amb l’àrea pendent del curs anterior hauran de realitzar una prova 
de recuperació al mes d’abril
Als alumnes que participen voluntàriament en l’Olimpíada de Valencià convocada 
per l’UJI se’ls sumarà 0,5 punts a la nota global del tercer trimestre si queden 
entre les 20 primeres parelles.
Si queden classificats entre els 10 primers, se’ls sumarà 1 punt.
AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS D’EXPRESSIÓ ESCRITA
Els textos que elaboraran els alumnes tindran uns, una puntuació màxima de 2 
punts i una extensió mínima de 150 paraules, seguint el criteri de les redaccions 
proposades a la prova 3a de les PAU.  
Uns altres, basats en els autors del temari, seguiran els criteris que s’apliquen a 
les proves 3b de les PAU, i respondran a dos qüestions;  l’extensió de cadascun 
dels escrits estarà al voltant d’unes 75-80 paraules, els enunciats partiran d’un 
fragment breu (al voltant de 5- 10 línies) d’un text dels autors inclosos al temari i 
hauran d’identificar l’autoria i el títol de l’obra completa; se centrarà en aquests 
cas en la descripció i el comentari d’aspectes formals (recursos, figures retòriques,
tècniques, estil, model genèric...) o dels continguts (temes, argument, 
característiques dels personatges, espai, temps...) de l’obra/fragment.
Tant les qüestions referides als temes de literatura com aquelles de creació 
individual hauran de presentar les següents característiques:
1. Una estructura adequada a la tipologia textual que fan servir (organització en 

parts).
1. Coherència en el contingut:
 Ajustar-se a l’enunciat de la qüestió.
 Progressar en la informació.
1. Cohesió entre les diferents oracions del text mitjançant:
 L’ús de connectors.
 Pronominalitzacions i altres mecanismes de referència.
 Correlació adequada en l’ús dels diferents temps verbals.



 Ús dels signes de puntuació.

 No s’admetran aquelles activitats que no seguisquen les pautes de 
presentació marcades pel professorat (per exemple, aquelles que no tinguen 
marge ni estiguen distribuïdes en paràgrafs).

1. Es penalitzaran:
C. Els errors ortogràfics.
1. Els errors gramaticals i sintàctics.
2. Els errors de lèxic/ vocabulari (barbarismes...).


