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Material:

Llibre de text.
Quadern per a la matèria.
Fulls blancs.

Criteris d’avaluació:

L'àrea conté tres blocs temàtics que s'avaluaran de manera equilibrada ( gramàtica i ortografia,
anàlisi textual i història literària) Els percentatges de la nota són els següents:

70% exàmens i producció textual (feta a casa o a classe) de comentari, literatura i
llengua. L’alumnat realitzarà exposicions guiades dels temes de literatura.

20 % deures i treball de classe, incloent el treball en línia. Els deures hauran d'estar fets
almenys el 80% dels dies per poder aprovar l'assignatura.

10% del llibre de lectura. Haurà d'estar APTE, és a dir, demostrar que s'ha llegit i
comprés fins al final. Així s’hauran de contestar totes les preguntes realitzades. . Els
controls de lectura seran orals o escrits i la qualificació podrà ser quantitativa o
qualitativa.

Aquests tres apartats han d’estar aprovats per poder fer la mitjana de les diferents notes.
Copiar en algun examen o treball comportarà suspendre automàticament l'avaluació.

No es podrà aprovar l'avaluació sense tenir el control de lectura aprovat.

A més és indispensable per a superar l’ avaluació i/o l’ àrea.

L’ assistència i puntualitat a classe.

L'alumnat no podrà tindre més d'un 15% de faltes d' assistència no justificades (al
voltant de sis faltes per avaluació). L' alumnat suspendrà l'avaluació si té el nombre de
faltes d’assistència injustificades esmentat. La falta d’assistència es justificarà el dia de
la incorporació a classe.

La puntualitat i la correcció en la presentació del material.

El compliment de les normes d'aula.

La utilització del valencià a classe, ja que és la llengua vehicular a l'aula. Tots

aquests aspectes es reflectiran en la nota de l’avaluació.

L’actitud ( ús del material, puntualitat, respecte, participació, esforç i ús de la llengua) pot
modificar positivament o negativament la nota de l’avaluació.

Avaluació contínua i recuperació.

L’avaluació és contínua, és a dir, global i en progressió, per la qual cosa, la 3a avaluació
s’ha d’aprovar. Cas de suspendre-la, s’haurà d’anar a la convocatòria extraordinària. Si no
s’aprova alguna de les dues primeres avaluacions i s’aprova la tercera, aquesta darrera nota
haurà de possibilitar realitzar la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. La nota final de
l’assignatura resultarà de la mitjana de la nota de les tres avaluacions, sent la tercera la que



tindrà més valor. D’aquesta manera, el valor de cada avaluació de cara a la nota final és el
següent:

● 1a avaluació: 30% de la nota final
● 2a avaluació: 30% de la nota final
● 3a avaluació: 40% de la nota final

Aquell alumnat que suspenga les tres avaluacions haurà de presentar-se a la convocatòria
extraordinària.

Els continguts de llengua i anàlisi textual seran acumulatius.

Criteris de correcció

En els textos cada falta descomptarà 0'1 punts. Es tindran en compte errades ortogràfiques
i d’expressió. Es podrà descomptar fins a dos punts. En la valoració dels continguts del
comentari de text, serà imprescindible argumentar la resposta i exemplificar-la amb
citacions extretes del text. Si no es compleixen tots dos requisits, la resposta no s'avaluarà
com a correcta.
Si els treballs realitzats a casa presenten més de tres faltes en les cinc primeres línies, es
considerarà no apte

Pla lector

1a avaluació
Xacob Xalabín, anònim, ed. Laertes. (Al drive)

2a avaluació
Carta a la reina d’Anglaterra, Vicenç Pagés. Ed.62

3a avaluació
Natura quasi morta, Carme Riera, ed. la butxaca

Recordeu, famílies!

Cas que el curs deixara de ser presencial a causa de la COVID, aquesta informació es pot
veure modificada per tal d’adaptar-nos a les noves circumstàncies.

Llíria, setembre 2021

La professora El pare/mare/tutor/a


