
PROGRAMA 1r ESO: ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 

 

· Materials: 
 
         - Àmbit sociolingüístic 1r ESO. Projecte Samos. Editorial Sansy. 
         - Materials penjats al portal Aules. 
 
· Lectures proposades: 
 

LECTURES PER AVALUACIONS 

1.ª Avaluació 

Antología de relatos o historias de viajes (a cargo del profesorado) 
La volta al món en 80 dies, de Jules Verne (Ed. Santillana o Ed. Micalet Teatre) 
Vint mil llegües de viatge submarí, de Jules Verne (Ed. Santillana) 
Cartes d’hivern, d’Agustín Fernández Paz (Ed. Bromera) 
 

(A elecció del professorat en funció dels interessos de l’alumnat i les lectures que 
hagen fet a cursos anteriors) 

2.ª Avaluació 
Luna y los incorpóreos (la tribu del valle), de Ana Alonso (Ed. Oxford) 

Marina, de Gemma Pasqual Escrivà (Ed. Santillana)  

3.ª Avaluació 

Percy Jackson y el ladrón del rayo, de Rick Riordan (Ed. Salamandra) 
Mitos griegos, de María Angelidou (Ed. Vicens Vives. Cucaña) (selecció de mites 
realitzada pel professorat) 

L’Odissea, d’ Homer (Ed. Bromera) 
 
· Qualificació: 
 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

PROVES OBJECTIVES D’ÀMBIT 
Proves de geografia i història 

50% 
Proves de llengües 

ACTIVITATS D’AULA, ACTIVITATS TIC, PROJECTES GRUP-CLASSE I LECTURES 40% 

ACTITUD I COMPORTAMENT 10% 

 
 
L’actitud negativa cap a l’assignatura, el mal comportament i la no realització de les 
activitats poden baixar la nota mitjana i inclús pot provocar el suspens de l’avaluació. 
 
· Ortografia i presentació de treballs 
 
Ortografia: fins -1 punts (-0,05 per accent i 0,1 per grafia).  
Es tindrà en compte els casos d’alumnat amb necessitats educatives especials. 
Presentació inadequada: fins -0,5 punts. 
És necessari que l’alumnat entregue els treballs i proves escrites amb una adequada 
neteja, marges adequats i cal·ligrafia llegible per a facilitar la correcció. 



El professorat podrà incentivar o penalitzar la presentació fins a un màxim de +/- 0,5 
punts. 
 
 
· Quadern 
 
Al quadern s’han d’incloure tots els exercicis realitzats i els apunts anotats. S’indicarà 
sempre la unitat, la data, la pàgina i el número de l’activitat. Ha de presentar-se amb 
una lletra llegible i respectar els marges. El quadern podrà ser avaluat pel professorat 
en qualsevol moment. 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

1a avaluació: visita a la Biblioteca Municipal de Puçol  

Objectius de l’activitat: conéixer el servei públic de préstec gratuït de llibres, revistes... 
Poder fer-se el carnet de soci/a... Aprofitarem aquesta eixida per fer la «passejada 
sentimental», és a dir, l’alumnat podrà explicar a la resta de la classe quin és el seu 
racó favorit del poble i per quina raó. 

 

2a avaluació: si és possible, assistència al centre de l’escriptora d’una de les lectures de 
la 2a avaluació (Cremallera), Sònia Alejo. 

Objectius de l’activitat: conéixer en persona l’autora del llibre treballat a classe per tal 
de fer preguntes, comentaris... 

 

3a avaluació: per a l’alumnat que haja aconseguit el repte de l’activitat 21 dies parlant 
en valencià es proposa fer una eixida a peu o en bici a la platja de Puçol. 

Data: últims dies del curs. 

Objectius: motivar l’ús oral del valencià. 
 
  



VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA  2n D’ESO 
 
1. UTILITZACIÓ DELS RECURSOS TIC 
 
Per tal de seguir la programació, en alguna ocasió serà necessari la utilització de 
mòbils o tabletes.  
El professorat avisarà amb antelació perquè l’alumnat puga portar els seus 
dispositius. 
 
2. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 
 
COMPETÈNCIES CLAU PERCENTATGE 
LINGÜÍSTICA 50

% 
ORAL 40% 
ESCRITA 40% 
GRAMATICAL 20% 

CULTURAL I ARTÍSTICA 15% 
EMPRENEDORIA I INICIATIVA 10% 
APRENDRE A APRENDRE 10% 
SOCIAL I CIUTADANA 5% 
DIGITAL 10% 

 

La nota final de l’assignatura serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions: 

Primera avaluació 20% 
Segona avaluació 30% 
Tercera avaluació 50% 

 

Per a recuperar l’assignatura de valencià de 1r d’ESO caldrà aprovar les dues 
primeres avaluacions, i si no és el cas, presentar-se a l’examen de recuperació. 

 

3. LECTURES OBLIGATÒRIES I OPCIONALS 

 
Projecte 1: Oliver Twist de Charles Dickens (adaptació de Jesús Cortés) Ed Bromera. 
Projecte 2: La neu interminable d’Agustín Fernández Paz. Ed Bromera 
Projecte 3: El triangle rosa de Silvestre Vilaplana. Ed Bromera 
 
Al llarg del curs s’aniran proposant lectures opcionals a l’alumnat 
 
 

  



VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA  3r D’ESO 
 

Llibre de text: Valencià: llengua i literatura 3r ESO. Ed. Santillana. 

Plataforma Aules. Quaderns de treball. 

Les lectures (3 obligatòries) del curs seran: 

 
Silvestre Vilaplana. Les urpes del diable. Ed. Marfil 
Pasqual Alapont. L’infern de Marta. Ed. Bromera 
Fani Grande. Jo soc així i això no és un problema. Ed. Vincle 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 

 Per valorar els continguts de l’assignatura es tindrà en compte les capacitats 
individuals de cadascuna de les persones que conformen el grup. En l’avaluació es 
valorarà el treball diari de l’alumne/a, la seua progressió al llarg del curs i el grau 
d’assoliment dels continguts de manera que es pondera el valor de cada avaluació 
segons la millora, constància i esforç personal individual. 

 
Proves  

Projecte final de 
trimestre 

Es treballarà l’oral i l’escrit i la lectura. 

Quadern de treball S’elaborarà un quadern de treball que done compte 
de l’interès i el treball diari a l’aula. 

Lectura Puntuarà fins al 10% de la nota de l’avaluació. 
Altres Lectures extra, participació a les activitats 

programades pel Departament de Valencià, etc. 

 
 

COMPETÈNCIA 
CLAU 

PES 

Lingüística  60% Comunicació oral 20% 

Comunicació escrita 20% 

Coneixements de la llengua 60% 

Aprendre a aprendre 10% (elabora el quadern de treball, fa les tasques diàries...) 

Sentit d'iniciativa i 
esperit emprenedor 

10% (realitza, amb creativitat, projectes de treball 
individuals i en equips cooperatius) 



Social i Ciutadana 10% (participació i respecte a l’aula amb companys i 
professorat) 

Consciència i 
expressió cultural 

10% (realitza lectures d’obres literàries i treballs a proposta 
del professorat) 

Les faltes ortogràfiques, sintàctiques, lèxiques i/o gramaticals poden abaixar fins a 2 
punts (sobre 10) la nota de les proves o de les produccions escrites. Cada falta 
descomptarà 0’05. Les faltes repetides només descomptaran una vegada.  

La competència en comunicació lingüística s'avalua mitjançant les diferents proves 
escrites, les exposicions orals i els treballs escrits 

La nota de final de curs s’extraurà de la suma ponderada dels tres trimestres d'acord 
amb l'avaluació contínua: 

 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

20% 30% 50% 

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

 Per valorar els continguts de l’assignatura es tindrà en compte les capacitats 
individuals de cadascuna de les persones que conformen el grup. En l’avaluació es 
valorarà el treball diari de l’alumne/a, la seua progressió al llarg del curs i el grau 
d’assoliment dels continguts de manera que es pondera el valor de cada avaluació 
segons la millora, constància i esforç personal individual.   

 
Proves Al voltant dels continguts treballats a l’aula 

Projecte final de 
trimestre 

Es treballarà l’oral i l’escrit i la lectura. 

Quadern de treball S’elaborarà un quadern de treball que done compte 
de l’interès i el treball diari a l’aula. 

Lectura Puntuarà fins al 10% de la nota de l’avaluació. 
Altres Lectures extra, participació a les activitats 

programades pel Departament de Valencià, etc. 
 

RECUPERACIÓ DE PENDENTS. 

Els alumnes que no tinguen superada la matèria de Valencià: llengua i literatura del curs 
anterior podran recuperar-la si aproven la primera i la segona avaluació del present 
curs. En cas contrari, s’hauran de  presentar a la prova extraordinària. 
  



PROGRAMA 3r PDC 

Avaluació 

L'avaluació a més de tindre un caràcter continu i formatiu en els termes previstos en 
l'article 8 del present Decret, també tindrà un caràcter diferenciat. Aquest caràcter, 
segons el que s'estableix en l'article 30.3 del Reial decret 1105/2014, implica que el 
professorat de cada matèria decidirà, al final del curs, si l'alumne o alumna ha 
aconseguit els objectius i ha aconseguit l'adequat grau d'adquisició de les 
competències corresponents.  

Instruments d'avaluació 

Els alumnes i alumnes del PDC seran avaluats mitjançant els següents instruments: 

Proves objectives: es realitzaran almenys dos per trimestre. En elles s'avaluaran els 
continguts conceptuals i procedimentals relacionats amb la matèria. 

Rúbriques d'avaluació: es donaran a compte als estudiants i s'usaran per a avaluar els 
projectes, el treball cooperatiu i la creació de textos escrits i orals de diferent tipus.  

Es valorarà el quadern com a material on es reflectisca l'esforç, treball i actitud de 
l'àmbit. 

Les lectures s'avaluaran amb les tertúlies literàries i el projecte “Passaport lector”. 

Instruments de qualificació 

El percentatge de la nota es dividirà d'acord amb els següents criteris de qualificació:  

60% exàmens i lectura trimestral. 

40% projecte i treball realitzat en classe. El quadern es valorarà amb un 10% 
d'aquest percentatge igual que l'actitud. El projecte, es valorarà un 20%, ja que 
dediquem dues hores setmanals els divendres a aquest apartat. 

Se li sol·licitarà cada avaluació el treball realitzat en classe sobre el projecte i, les 
lectures les realitzarem en veu alta els dijous. Comentarem oralment el vocabulari 
que no coneguen, les referències culturals, històriques per a comprendre bé la 
lectura. 

La penalització ortogràfica que aplicarem a l'alumne de 3er PDC serà la mateixa que 
als alumnes del primer cicle d'ESO: (1 punt màxim per faltes). 

 

Les lectures obligatòries són: 

- Estira del fil, Ariadna. Joan Carles Ventura. Tabarca Llibres. 

- El tigre de Tasmània. Vicente Muñoz Puelles.  Tabarca Llibres.  

- Bes de xocolate. Maurici Belmonte. Tabarca Llibres. 



 

Recuperació d'assignatures pendents 

El discent recuperarà les assignatures pendents de llengua, valencià o socials si 
supera els objectius proposats en l'Àmbit Lingüístic sense necessitat de realitzar un 
examen. 

 

Activitats extraescolars 

Degut a les característiques del grup, solem realitzar diverses eixides del centre al 
llarg del curs. 

Volem visitar els escenaris de la novel·la “Minerva Chacón i les espases de El Cid” amb 
alguna docent del seminari que també impartisca docència en 3r ESO. 

Visitarem el monestir del Puig, ja que durant la segona avaluació estudiarem 
generalitats de la E. Mitjana. Durant el passat curs van visitar la impremta. 

Ens agradaria assistir a un representació teatral si trobem una proposta 
adequada al grup. 

  



PROGRAMA 4t CURS D’ESO 
 

Llibre de text: Valencià: llengua i literatura (Projecte Eines). Ed. Castellnou. 

Plataforma Aules. Quaderns de treball. 

 
LECTURES PRECEPTIVES 
 
Agustín Fernández Paz. Passadissos d’ombra. Ed. Bromera 
Gemma Lienas. La venjança dels panteres negres. Ed. Bromera 
 
- La tercera lectura la poden triar entre els següents títols: 
Isabel-Clara Simó. El meu germà Pol. Ed. Bromera 
Isabel-Clara Simó. Raquel. Ed. Bromera 
Manuel Molins. Abú Magrib. Ed. Bromera 
Joan Pla. La violinista de París. Ed. Bromera 
Christine Aventin. En la foscor de la nit. Ed. Bromera 
Jordi Sierra. Trucant a les portes del cel. Ed. Edebé 
Jordi Sierra. Els focs de la memòria. Ed. Bromera 
Carlos Ruiz Zafón. Marina. Ed. 62 
Anna Gavalda. Junts i prou. Ed. 62 

 

L’alumne podrà llegir una lectura complementària a la preceptiva cada avaluació, cosa 
que incrementarà la nota mitjana fins a un punt. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Per valorar els continguts de l’assignatura es tindrà en compte les capacitats individuals 
de  cadascuna  de  les  persones  que  conformen el grup. També es valorarà el treball 
diari de l’alumne/a, la seua progressió al llarg del curs i el grau d’assoliment dels 
continguts de manera que es ponderarà segons la millora, constància i esforç personal 
individual. L’avaluació serà, per tant, contínua, formativa, sumativa i diferenciadora. 

 
Instrument d’avaluació % Competències 

treballades 
 

Examen de continguts 30 CCL CONTIN 
55% Proves  orals 25 CCL 

Projecte Portfolio 20 CCL,CISE,CSC, CEC,CD  
PROCED 

40% 
Examen de lectura 10 CCL, CEC 

Tasques @ules, casa 10 CAA, CD 
Participació  i actitud 5 CSC ACT 

5% 
 



Continguts mínims (1a av.): 
• El text narratiu: característiques, elements.  
• Cronologia de les manifestacions literàries més significatives en la nostra llengua. 
• Decadència. Antecedents de la Renaixença. Música com a eina de protesta. 
• Romanticisme i Renaixença 
• Sintaxi senzilla. Febles. 
• Accentuació i dièresi. 
• El lo neutre 

Continguts mínims (2a av.) 
• Modernisme i Noucentisme 
• Les avantguardes. 
• El franquisme. Narrativa i poesia de postguerra. Dones de postguerra. 
• Propietats textuals: adequació i coherència. 
• Sintaxi complexa. 
• El substantiu i l’adjectiu. 
• Usos de preposicions. 
• Adverbis i locucions adverbials. 
• Portfolio: Espais igualitaris 

Continguts mínims (3a av.) 
• El teatre del segle XIX. Àngel Guimerà. 
• El teatre actual: Rodolf Sirera. El musical: Tic Tac 
• L’assaig. 
• Els verbs. 
• Continguts relacionats amb el Portfolio (2a tasca) 

 
-Les faltes ortogràfiques, sintàctiques, lèxiques i/o gramaticals poden abaixar fins a 2 
punt (sobre 10) la nota de les proves o de les produccions escrites. Cada falta 
descomptarà 0’05. Les faltes repetides només descomptaran una vegada. Es podrà 
recuperar la  nota abaixada a criteri del professorat. 

 

-La nota de final de curs s’extraurà de  la  suma  ponderada  dels  tres trimestres d'acord 
amb l'avaluació contínua: 
 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

20% 30% 50% 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 

Participació en la Valencianada 2023. 



Participació d’estudiants en la Trobada d’escoles en valencià a Almàssera. 
 

RECUPERACIÓ DE PENDENTS. 

Els alumnes que no tinguen superada la matèria de Valencià: llengua i literatura del curs 
anterior podran recuperar-la si aproven la primera i la segona avaluació del present 
curs. En cas contrari, s’hauran de  presentar a la prova extraordinària. 
  



PROGRAMA 1r CURS DE BATXILLERAT 
 
 
MATERIALS: 

Plataforma AULA i apunts de classe. 
 
LECTURES 
 

Avaluació Obligatòries Optatives 
 
1a 

LLULL,  Ramon. 
 Llibre de les bèsties, Alzira. 
Bromera 

TURMEDA, Anselm.  
La disputa de l’ase. Ed Teide 
 

 
2a 

NAVE, Joan. 

Joanot, Ed. Bromera 

 

 MARTORELL, Joan.  
Tirant lo blanc, Barcelona.  
Ed Teide. 

 
3a 

GUIMERÀ,  Àngel,  
La filla del mar, Ed. 62 
 

GUIMERÀ, Àngel,  
Terra Baixa, Ed. 62  
 

 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ: 

 
Proves /exàmens No es pot aprovar si no s’arriba al 3,5 en cada prova 

Projecte final de trimestre Es treballarà l’oral i l’escrit i la lectura 
Comentaris orals i escrits 
 

Es realitzaran treballs escrits al llarg del trimestre 

Lectures 
 

Serà condició indispensable per a aprovar. 

Altres Lectures extra, participació a les activitats programades 
pel Departament de Valencià, etc. 
Participació en concursos, premis, olimpíades, sambori... 

La nota de final de curs s’extraurà de la suma ponderada dels tres trimestres 
d'acord amb l'avaluació contínua. 

 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

20% 30% 50% 
 
 
 
PROJECTES FINAL D’AVALUACIÓ: 

Es realitzarà cada avaluació un projecte, el tema del qual es concretarà al llarg de 
l’avaluació.  



 
COMPETÈNCIES: 

COMPETÈNCIA  PES 

Lingüística 60% Comunicació oral 
(exposicions) 

20% 

Comunicació escrita. 

(Comentaris, etc.) 

40% 

Coneixement de la 
llengua 

40% 

Aprendre a aprendre / Digital 5% 

Sentit d'iniciativa i esperit 
emprenedor 

10% 

Social i Ciutadana 5% 

Consciència i expressió cultural 
(Temes de literatura) 

20% 

 
● Les faltes ortogràfiques, sintàctiques, lèxiques i/o gramaticals poden abaixar fins 
a 2 punts (sobre 10) la nota de les proves o de les produccions escrites. Cada falta 
descomptarà 0’05. Les faltes repetides només descomptaran una vegada.  
● La lectura voluntària i / o els treballs voluntaris es qualificaran dins les 
competències de Sentit d'Iniciativa i Esperit Emprenedor i Consciència i Expressió 
Cultural. 
● En els quatre Blocs que configuren la CLingüística l'alumnat ha de treure  un 
mínim de 3 punts, en cadascuna d'ells, per poder fer la mitjana amb la resta de 
competències. 
● Dins de cada competència els exàmens i controls tindran un pes del 70% d’entre 
les notes recollides en dita competència.  

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Participació en les activitats del centre de la setmana cultural, club lector, Sambori, 
Olimpíada de Lingüística. I participació en la Valencianada  2023. 

  



PROGRAMA DE LITERATURA UNIVERSAL 
 
MATERIALS: 

Llibre de text: Literatura universal, Ed. Bromera. 
 

LECTURES: 
 

Avaluació Obligatòries  

1a SÒFOCLES, Èdip rei, ed. La Magrana. DANTE, Divina comèdia  
  (“L’Infern, cants I-VIII), ed. Proa. 

2a SHAKESPEARE, Hamlet, ed. Vicens Vives. A determinar 

3a BAUDELAIRE, Les flors del mal,Ed. 62. KAFKA, La metamorfosi. Ed. Vicens 

Vives. 
 
 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ: 

 
 
 

-La nota de final de curs s’extraurà de la suma ponderada dels tres trimestres d'acord 

amb l'avaluació contínua. 
 
 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

20% 30% 50% 

 
 

  

 

Proves No es pot aprovar si no s’arriba a 3,5 en cada prova. 

Projecte final de trimestre Es treballarà, el text oral i l’escrit. 

Comentaris Es realitzaran treballs escrits al llarg del trimestre 

Lectures Han d’estar-ne aprovades totes les proves d’avaluació. 

Altres Lectures extra, participació en les activitats programades pel 

Departament de Valencià , etc. 



PROJECTES D’AVALUACIÓ: 

Exposicions orals dels temes de literatura. 

LES COMPETÈNCIES CLAU: 
 

COMPETÈNCIA CLAU PES 
Lingüística 60% Comunicació oral: 

exposicions 
 

20% 

Comunicació 
escrita: Comentaris i 
proves. 
 

40% 

Coneixement de la 
llengua. 
 

20% 

Coneixement literari 
(lectures). 
 

20% 

Aprendre a aprendre 
 

5% 

Sentit d'iniciativa i esperit 
emprenedor 

5% 

Social i Ciutadana 
 

5% 

Consciència i expressió 
cultural: temes de literatura 

20% 

Digital 
 

5% 

 
Les faltes ortogràfiques, sintàctiques, lèxiques i/o gramaticals poden abaixar fins a 2 
punts (sobre 10) la nota de les proves o de les produccions escrites. Cada falta 
descomptarà 0’05.  Les faltes repetides només descomptaran una vegada. 
 
En les lectures obligatòries és indispensable obtindre un APTE (és a dir, com a mínim un 
5 de nota) per poder fer la mitjana entre les diverses Competències Clau. 
 
En els quatre Blocs que configuren la Competència Lingüística, l'alumnat ha de treure  un 
mínim de 3 punts, en cadascun d'ells, per poder fer la mitjana amb la resta de 
competències. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:  Pendents de determinar. 
  



PROGRAMA DEL SEGON CURS DE BATXILLERAT 

 

.MATERIALS: 

Llibre de text: Nou Vents. Valencià: Llengua i Literatura 2. Editorial Castellnou. 

Plataforma Aules. 

Material de consulta i/o reforç recomanat: 
- Nexe 2. Textos comentats PAU 2020-2022. Ed. Bromera 
- Ortografia Valenciana, Ed. Castellnou. 
- DD.AA. Guia gramatical per a l’ús de la llengua. Ed. Tabarca. 
- Josep Lacreu, Manual d’ús de l’estàndard oral. Inst. Interuniversitari de Filologia 
Valenciana. 

- Enric Valor, Flexió Verbal. Ed. Bromera 

 

LECTURES: 

Es proposa diferents tipus de lectures: unes obligatòries i unes altres voluntàries, les 
quals estan directament relacionades amb l'apartat de literatura del currículum. 
 

Lectures obligatòries: 
Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant. Ed. Bromera 

Rodolf Sirera. El verí del teatre. Ed. 62 

Vicent Andrés Estellés. Llibre de meravelles. Ed. 3 i 4 

Joan Fuster. Diccionari per a ociosos. Ed. 62 
 
Lectures voluntàries: 
Quim Monzó. L’illa dels maians. Quaderns Crema 

Jesús Tuson. Històries naturals de la paraula. Ed. Empúries 

 

 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 

 
 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ PES 

Examen  trimestral (format PAU) 60% 

Proves objectives de llengua (gramàtica) 10% 

Exposicions oral (temes de literatura) 10% 

Activitats i treball diari 10% 

Els treballs o proves relacionades amb les lectures 10% 



Si algun dels apartats no es du a terme en alguna avaluació el pes del seu valor se 
suma al valor de l’examen d’avaluació. 

Per les faltes d’ortografia, gramaticals i lèxiques es descomptaran 0’05 punts per 
pregunta fins al total del valor de la pregunta. El descompte de puntuació per faltes en 
exàmens o proves no superarà els 2 punts. Els treballs monogràfics de llibres de lectura, 
textos de qualsevol gènere o tipologia textual que s'hi demanen, el descompte podrà 
anul·lar totalment la puntuació de l'escrit.  
• Així mateix les faltes injustificades a classe, podran penalitzar-se amb 0,1 per 
cadascuna.  
• Si es detectara qualsevol còpia (total o parcial) o escrit procedent d’un altre 
autor/a que no fora l’alumne a avaluar, es procedirà a no puntuar el treball / avaluació, 
sent la nota equivalent a 0. 
• La lectura voluntària de llibres pot obtenir fins a 1 punt més sobre la nota final 
de l'avaluació, en aquells cursos que ho determine el professor/a. Per poder fer efectiva 
aquesta puntuació extra, l'alumnat ha de tenir com a mínim un 5 en l'avaluació.  
• Per avaluar l'expressió oral s'atendrà tant la llengua que empre l'alumne/a  a 
l'aula com la qualificació obtinguda en una prova consistent en una exposició oral cada 
trimestre.  
 
    La nota de final de curs s’extraurà de la suma ponderada dels tres trimestres d'acord 
amb l'avaluació contínua: 
 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 
20% 

 
30% 50% 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 

Sempre i quan les condicions sanitàries ho puguen permetre fora interessant de 
participar en: 

Ruta literària Estellés o Fuster i Taller “Cançó de la rosa de paper” al voltant de la vida i 
obra del poeta.. 

Assistència a una representació teatral. 

 

RECUPERACIÓ DE PENDENTS: 

L'alumnat que tinga suspesa l'assignatura del curs anterior haurà d’aprovar els 
exàmens extraordinaris que es convocaran, amb temps suficient, al tauler d’anuncis de 
l’institut. 

  



PROGRAMA FPB1.  ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC 

 

Instruments d’avaluació. 

 

Proves No es pot aprovar si no s’arriba al 3,5 en cada prova 

Projecte final de 
trimestre 

Es treballarà l’oral i l’escrit i la lectura 

Quadern de treball S’elaborarà un quadern de treball que done compte de l’interès 
i el treball diari a l’aula. 

Lectura Serà condició indispensable per a aprovar  

Altres Participació a les activitats programades pel Departament de 
Valencià, etc. 

 

Criteris de qualificació 

 

COMPETÈNCIA CLAU PES 

Lingüística  40% Comunicació oral 30% 

Comunicació escrita 30% 

Coneixements de la llengua 40% 

Aprendre a aprendre 20% (elabora el quadern de treball, fa les tasques 
diàries...) 

Sentit d'iniciativa i esperit 
emprenedor 

10% (realitza, amb creativitat, projectes de treball 
individuals i en equips cooperatius) 

Social i Ciutadana 15% (participació i respecte a l’aula amb companys i 
professorat) 



Consciència i expressió 
cultural 

10% (realitza lectures d’obres literàries i treballs a 
proposta del professorat) 

Digital 5% (busca i  selecciona informació en diferents mitjans i 
crea continguts digitals) 

 

Les faltes ortogràfiques, sintàctiques, lèxiques i/o gramaticals descomptaran fins a 2 
punts (sobre 10) la nota de les proves o de les produccions escrites. Cada falta 
descomptarà 0’05. Les faltes repetides només descomptaran una vegada.  

En la lectura obligatòria (a determinar al llarg del curs) és indispensable obtindre un 
APTE (és a dir, com a mínim un 5 de nota) per poder fer la mitjana entre les diverses 
Competències Clau. El professorat farà una selecció de lectures que es treballaran en 
classe tenint en conte els temes tractats en els temes de geografia i història, així com les 
figures literàries més importants de la literatura castellana i valenciana. 

En els quatre Blocs que configuren la Competència Lingüística, l'alumnat ha de treure  un 
mínim de 3 punts, en cadascuna d'ells, per poder fer la mitjana amb la resta de 
competències. 

La nota de final de curs s’extraurà de la suma ponderada dels tres trimestres d'acord 
amb l'avaluació contínua: 

 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

20% 30% 50% 

 
  



PROGRAMA FPB2.  ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 
Instruments d’avaluació. 
 
a) Observació de l‘actitud i participació de l‘alumnat a classe. 
b) Realització de tasques individuals 
c) Participació i implicació en les activitats grupals. 
d) Exposicions orals i escrites. 
e) Autonomia en el treball. 
f) Correccions a partir de les revisions del treball realitzat. 
g) Competència lingüística i textual adequada a aquests ensenyaments 
h) Competència literària adequada al currículum. 
i)  Proves orals i escrites 
 
Criteris de qualificació. 
FAENA PERCENTATGE  
Treball i actitud diària a classe 20% 
Treballs escrits 10% 
Exposicions orals de temes 10% 
Exàmens, proves, qüestionaris, controls... 60% 

 
TREBALL I ACTITUD DIÀRIA A CLASSE I A CASA 
Implicarà dur a terme totes les activitats plantejades a classe així com els deures i 
tasques encomanades per a casa. 
També s’inclou en aquesta nota l’actitud positiva, les ganes de treballar de l’alumnat i 
el comportament a classe. 
 
TREBALLS ESCRITS 
En aquest apartat puntuaran els treballs, tant en castellà com en valencià, que siguen 
presentats per escrit ja siga a mà o a ordinador.  
 
TREBALLS ORALS 
En aquest apartat puntuaran les exposicions orals tant en castellà com en valencià. 
 
EXÀMENS, PROVES, QÜESTIONARIS, CONTROLS... 
Al llarg de l’avaluació es faran tants exàmens i/o qüestionaris...com siga necessari de 
valencià, castellà i socials. 
 
IMPORTANT: La lectura d’un llibre serà obligatòria cada trimestre de les proposades 
pel professorat. 
 


