
 Avaluació de l'alumnat departament de valencià
 1 ESO PROJECTE INTERDICIPLINAR CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
 Criteris de qualificació
 En cada trimestre es realitzaran un o dos
projectes de treball, així com un parell de proves
si s’escau.
 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 30% de la nota; l'altre 40%
serà l’actitud i el 30% restant és  el treball
realitzat en les classes al llarg del 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. .
 

 Instruments d'avaluació
 En cada avaluació es realitzaran un o dos exàmens
teòrics. A això cal sumar com a instruments d'avaluació
de l'alumnat l'esforç i els exercicis realitzats a classe, els
deures per a casa quan n'hi haguera.
 Es tindran en compte els següents aspectes:

 - Observació directa del treball en classe.
 - Observació del quadern de treball dels alumnes:

presentació, activitats...
 - Preguntes orals per a comprovar el grau de

comprensió dels textos i de l'expressió oral de l'alumne.
 - Interés per la lectura: lectura de textos i

elaboració de judicis crítics sobre aquests.
 - Realització de treballs tant escrits com orals,

que en alguns casos seran avaluats per la professora,
autoavaluats o coavaluats entre els companys.

 - Actitud dins de l'aula: interés per la matèria,
valoració del treball en grup, respecte cap als altres...

 - Assistència a classe: les faltes d'assistència a
classe que no estiguen justificades suposaran una
penalització en la nota final.

 

 

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 fins
a 2 punts.

Descomptar 0.1 punts per falta d’ortografia fins a
dos punts.

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 un dossier d’activitats que hauran de recollir al llarg de
lmes de març i hauran d’entregar com a tard del dia 5 de maig.
Aquells alumnes que no superen l’assignatura pendent durant el curs tindran la possibilitat de

presentar-se a juliol si es tracta de curso terminals a una prova que seguirà el model de la realitzada
durant els mesos d'abril-maig.

Nota mínima per a la
mitjana

3  en algun dels trimestres

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.



TALLER-reforç  DE LLENGUA: VALENCIÀ 1, 2 I 3  ESO
La nota de cada avaluació serà el resultat de la suma dels següents apartats:

- CRITERIS D'AVALUACIÓ Percentatge
- Treball diari i participació en les activitats. 30%

- 10 Revisió de la llibreta. 10%

- Treballs i resultats dels projectes i tasques. 10%

- Actitud i assistència 10%

- Lectura 10%

- Comprensió i expressió escrites 20%

- Comprensió i expressió orals 10%

-

- La qualificació final de curs es calcularà aplicant els percentatges següents:

- 1ª avaluació: 30 %

- 2ª avaluació: 30 %

- 3ª avaluació: 40 %

- Competències específiques (CE):
- C1: Multilingüisme  interculturalitat
- C2: Comprensió oral i multimodal
- C3: Comprensió escrita i multimodal
- C4: Expressió oral
- C5: Expressió escrita i multimodal
- C6: Interacció oral, escrita i multimodal
- C7: Mediació oral, escrita i multimodal
- C8: Lectura autònoma
- C9: Competència literària

-

- TALLER DE REFORÇ DE LLENGUA 1r d'ESO

1ª
AVALUA

CIÓ

CE 2ªAVALUA
CIÓ

- 3ª
AVALUACIÓ

1. Com parlar en
públic. Normes de
prosòdia, llenguatge
verbal i no verbal.

CE2, CE4,
CE6

5. La literatura.
Concepte.
Gèneres. Evolució
general i exemples

CE1,
CE6,
CE8,

9. El text
conversacional. El
teatre.

CE4,
CE5,
CE6,
CE8,



Activitats
pràctiques

d'autors i obres
universals.
Connexió de les
històries de ficció
amb les nostres
vides. Activitats
pràctiques.

CE9 CE9

2. Taller
d'escriptura.
Propietats textuals,
normes
tipogràfiques,
ortogràfiques i
creativitat.
Activitats
pràctiques.

CE5

6. La narració. Ús
dels temps
verbals. Els
substantius. El
temps, l'espai, els
personatges.

CE1,
CE4,
CE5,
CE8,
CE9

10. El text
instructiu.
Característiques i
exemples pràctics. CE3,

CE4,
CE5,
CE6

3. Com llegir en
veu alta. Els
fonemes,
l'entonació, el
ritme. Activitats
pràctiques.

CE8

7. Connexió de la
literatura escrita
amb el cinema. CE7,

CE9

11. El valencià en
les nostres vides.
La comunicació a
l'actualitat.

CE2,
CE3,
CE4,
CE6,
CE7

4. Taller d'escolta
activa. Exemples
pràctics entre
companys.
Solucionem
malentesos. Les
llengües a Espanya.

CE1, CE2,
CE4, CE6,

CE7

8. La descripció.
Adjectivació.
Sinonímia i
antonímia. La
caricatura.
Exemples
pràctics.

CE1,
CE4,
CE5,
CE8,
CE9

12. Creació de
continguts orals a
la xarxa. Criteris,
tipus, models de
referència, ètica i
dualitat entre
privacitat i
exposició.

CE2,
CE3,
CE4,
CE6,
CE7

-

- TALLER DE REFORÇ DE LLENGUA 2n d'ESO

- 1ª AVALUACIÓ - 2ª AVALUACIÓ CE 3ª AVALUACIÓ - C

1. Com
parlar en
públic.
Llenguatge
verbal i no
verbal.

- CE4

- 5. La literatura.
Concepte. Gèneres.
Evolució general i
exemples d'autors i
obres universals.
Connexió de les

CE1,
CE8,
CE9

9. La poesia.
Expressem
sentiments.
Exemples
d'autors i obres
diferents. Creació

CE1,
CE2,
CE4,
CE6,
CE7,



Activitats
pràctiques

històries de ficció amb
les nostres vides.
Activitats pràctiques.

literària. CE9

- 2. Taller
d'escriptura
creativa. Activitats
pràctiques.

- CE5

- 6. La narració.
Ús dels temps verbals.
Els substantius. El
temps, l'espai, els
personatges.

CE1,
CE5,
CE7,
CE8,
CE9

10. La música en
valencià. Estils i
lletres. Evolució
històrica d'estils i
agrupacions.

CE1,
CE2,
CE7

- 3.
Tècniques d'estudi.

- CE1,
CE2,
CE3,
CE6
CE7,
CE8

- 7. Els mitjans
de comunicació a
l'actualitat. Televisió,
ràdio, premsa i internet
en català.

CE1,
CE2,
CE6,
CE7

11. El valencià en
les nostres vides.
La comunicació a
l'actualitat.

CE1,
CE2,
CE4,
CE6,
CE7

4. Taller d'escolta
activa. Exemples
pràctics entre
companys.
Escoltem i entenem
els diferents
dialectes del català.

CE1,
CE2,
CE4,
CE7

- 8. La
descripció.
Adjectivació. Sinonímia
i antonímia. Precisió
lèxica. Exemples
pràctics.

CE4,
CE5,
CE7,
CE8,
CE9

12. El valencià a
les xarxes
socials. Criteris,
tipus,
conseqüències,
responsabilitat,
models de
referència, ètica i
dualitat entre
privacitat i
exposició
pública. Creació
d'algun contingut
digital en
valencià.

CE1,
CE2,
CE4,
CE6,
CE7

TALLER DE REFORÇ DE LLENGUA 3n d'ESO

1ª
AVALU
ACIÓ

CE 2ª
AVA
LU
ACI
Ó

3ª AVALUACIÓ

1. Taller
d’escriptura
creativa (el
reportatge,

C3, C5, C9
7. Taller d’escriptura
creativa (la narrativa,
la poesia i el conte)

C3, C5,
C9

13. Taller
d’escriptura creativa
(la narració i el text

C3,
C5,
C9



l’entrevista i
els gèneres
informatius)

teatral)

2. Repàs ortografia:
la síl·laba;
l’accentuació i la
dièresi i el vocalisme.

Pràctica

CE5

8. Repàs ortografia:
La flexió del
substantiu i de
l’adjectiu; el
consonantisme (b, v;
j/g, x/ix, -ig/tx; s, ss,
ç, z; p/b, t/d, c/g).
Pràctica

CE5

14. Repàs
ortografia: el
consonantisme (m,
n; r, rr, h); l’apòstrof
i la contracció i el
guionet; signes i
puntuació. Pràctica

CE
5

3. Repàs morfologia:
les cateogries
gramaticals; el
sintagma nominal i el
verb. Pràctica/Teoria

CE5

9. Repàs morfologia:
oració, els
complements (CI,
CD, Atribut).

Pràctica/Teoria

CE5

a15. Repàs
morfologia: els
complements
(circumstancial,
CRV); la
combinació de
pronoms i l’oració.
Pràctica/Teoria

CE5

4. Repàs lèxic: La
derivació, composició
i l’abreviació.
Pràctica/teoria

CE5

10. Repàs lèxic:
polisèmia i
homonímia; la
sinonímia i antonímia;
els camps semàntics.
Pràctica

CE5

16. Repàs lèxic:
Comparacions,
locucions, frases
fetes, refranys,
manlleus,
neologismes i
barbarismes; el
diccionari. Pràctica

CE5

5. Lectura i i
comprensió de textos.
Pràctica

CE2, CE8
11. Lectura i
comprensió de
textos. Pràctica.

CE2,
CE8

17. Lectura i
comprensió de
textos. Pràctica.

6. Com parlar en
públic. Situacions
quotidioanes.
Pràctica

CE4
12.

Recital de poesia.
CE4 18. Representació

teatral

3r ESO i PMAR 3 CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

ACTIVITAT PUNTUACIÓ

DICTAT 5

Seqüenciació / entonació 1 / 2

Pronunciació 2

Posició 1

Segueix qui escriu? 1 / 0



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? 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

PRESENTACIÓ DIÀRIA 5

El tema és realment actual? 1

Segueix l'estructura de la notícia? 1

Treu una conclusió? 1

Diu per què l'ha triat? 1

Diu d'on l'ha tret? 1

ACTITUD (*) 10

4t ESO  i PR4  CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
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. 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.

1r BATXILLERAT  CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
Proves escrites: 9 punts. Expressió escrita: 1 punt.

S’avaluaran continguts d’ortografia,
gramàtica, literatura...
Es treballaran també les lectures
proposades (1 per trimestre), tenint
en compte les necessitats i
preferències de l’alumnat.
No hi haurà un examen específic de
recuperació a cada avaluació.

Les produccions escrites hauran de ser adequades, coherents i estar ben
cohesionades. No puntuaran les activitats que no seguisquen les pautes de
presentació marcades per la professora (per exemple, aquelles que no
tinguen marge, no estiguen distribuïdes en paràgrafs o no tinguen la lletra
clara).
En qualsevol text que es lliure (exàmens, activitats, redaccions...) cada
falta d’ortografia descomptarà 0,05 punts (sense comptar les repetides)
fins un màxim de 4 punts.

o Per poder fer mitjana caldrà que la nota no siga inferior a 3,5.
o La qualificació final serà la mitjana ponderada de les tres

avaluacions de la següent manera:
1a avaluació: 20%     2a avaluació: 30%    3a avaluació: 50%
o Quan l’alumnat arribe a una fracció de nota igual o superior a

0,7 s’aplicarà l’aproximació a la nota següent.
o 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.
Aquesta prova respectarà els criteris i els instruments proposats
al llarg del curs.

ABANDONAMENT DE L’ASSIGNATURA
Es considerarà que hi ha hagut abandonament de
l’assignatura quan l’alumnat:

o tinga reiterades faltes d’assistència sense
justificar

o sistemàticament no faça les activitats
encomanades per la professora

o tinga una nota inferior a 3.
Si es donara qualsevol d’aquests supòsits

o 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
Proves escrites: 9 punts.

Expressió escrita: 1 punt.
Un control de lectura o treball sobre el
llibre proposat per al trimestre. La nota

Proves de coneixements sobre els continguts impartits el valor de les
quals serà d’un 80% de la nota global. Realitzarem una prova per



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.

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%)

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

NO ASSISTÈNCIA A UN EXAMEN
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.

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:

● Proves objectives o exàmens: 90%

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.

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:
Una estructura adequada a la tipologia textual que fan servir (organització en parts).
Coherència en el contingut:
Ajustar-se a l’enunciat de la qüestió.

● Progressar en la informació.
o 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).

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

FPB1 I FPB2 CRITERIS 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.

Instruments d'avaluació
En cada avaluació es realitzaran un o dos exàmens teòrics. A això cal
sumar com a instruments d'avaluació de l'alumnat l'esforç i els
exercicis realitzats a classe, els deures per a casa quan n'hi haguera i la
valoració de les lectures. Així mateix, es tindrà en compte l'actitud
positiva en classe i la participació activa.

L'avaluació serà contínua atesa la progressió de l'alumne i a
la consecució dels criteris d'avaluació. Per a això es tindran en compte
els següents aspectes:

- Observació directa del treball en classe.
- Observació del quadern de treball dels alumnes:

presentació, activitats...
- Preguntes orals per a comprovar el grau de comprensió

dels textos i de l'expressió oral de l'alumne.
- Interés per la lectura: lectura de textos i elaboració de

judicis crítics sobre aquests.
- Realització de treballs tant escrits com orals, que en alguns

casos seran avaluats per la professora, autoavaluats o coavaluats entre
els companys.

- Actitud dins de l'aula: interés per la matèria, valoració del
treball en grup, respecte cap als altres...

- Assistència a classe: les faltes d'assistència a classe que
no estiguen justificades suposaran una penalització en la nota final.



- Participar activa i respectuosament en intercanvis comunicatius reals o dramatitzats de l'àmbit acadèmic i
social sobre temes de l'actualitat pròxims als interessos de l'alumnat, aportant arguments raonats per a
defensar les pròpies opinions de manera clara i ordenada, parant atenció a la pronunciació i a la gestualitat,
utilitzant el registre formal, les normes de cortesia i les estratègies d'interacció oral.
- Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i registres diferents, propis de l'àmbit personal,
acadèmic i social, analitzant les característiques formals i de contingut i els elements no verbals, utilitzant, de
manera autònoma, les estratègies de comprensió oral adequades al text i al propòsit de l'escolta, per a
formar-se una opinió pròpia.
- Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els
coneixements del nivell educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu
desenvolupament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant
la presa de decisions vocacional.
- Interpretar textos escrits en suports diversos, de l'àmbit personal, acadèmic i social, de tipologies diverses
(narratius, descriptius, instructius, expositius i argumentatius), a través de l'anàlisi dels elements formals i de
contingut propis del nivell educatiu, utilitzant les estratègies de comprensió lectora adequades al text i a
l'objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i com a suport a les tasques d'aprenentatge.
- Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica, gramatical i lèxica del
nivell educatiu, textos, en suports diversos, de l'àmbit personal, acadèmic i social, de diverses tipologies
(narratius, descriptius, instructius i, especialment, expositius de manera autònoma i argumentatius amb ajuda
del professorat i dels companys), aplicant les estratègies del procés d'escriptura, utilitzant un llenguatge no
discriminatori.
- Sintetitzar textos orals i escrits utilitzant mapes conceptuals i resums, seleccionant les informacions
essencials, generalitzant informacions relacionades i elaborant un text coherent i cohesionat que no
reproduïsca literalment parts del text original ni incloga interpretacions personals, per a usar la informació
amb finalitats diverses segons la situació de comunicació.
- Identificar les diferents categories gramaticals que componen un text, establint la concordança entre elles;
classificar-les; analitzar-les morfològicament, reconeixent el paper gramatical, sintàctic i semàntic que
exerceixen en el discurs; i utilitzar-les correctament per a avançar en la comprensió i creació de textos.
- Crear i revisar textos escrits aplicant correctament les normes ortogràfiques de la llengua pròpies del nivell
educatiu.
- Analitzar morfosintàcticament l'oració simple, classificant-la segons la naturalesa del predicat (oracions
atributives, predicatives, actives, transitives, reflexives, recíproques, intransitives, passives, perifràstiques,
reflecteixes i mitjanes) per a, de manera autònoma, expressar-se i redactar textos de diverses modalitats
oracionals amb major correcció i propietat.

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.

Sistema de recuperació i prova extraordinària
Es donarà per recuperat un trimestre suspés en el cas que la mitjana final li done aprovada. Si té, en canvi,
dos o tres trimestres suspesos, l'alumne haurà de presentar-se a l'examen de recuperació de final de curs. I, si
així i tot continua amb l'assignatura pendent, tindrà dret a presentar-se a l'examen de recuperació de finals de
juny.


