
Departament de Valencià: Llengua i Literatura  IES Laurona  (Llíria)

Programació  2n  BATXILLERAT (INFORMACIÓ GENERAL) 

 2021-2022

 Material

-   Dossier de l’assignatura (fotocòpies)

-   Material divers que lliurarà la professora

-   Memòria USB

-   Folis blancs

Llibres de lectura

La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda, ed. Bromera.

El verí del teatre, Rodolf Sirera, ed. 62.

Diccionari per a ociosos, Joan Fuster, ed. 62

Llibre de meravelles, Vicent Andrés Estellés, Edicions 3 i 4.

Criteris d’avaluació

Els percentatges de la nota són els següents:

●  90% exàmens (80% examen d’avaluació / 10% parcial literatura)*

●  10% deures i treball de classe.  

Avaluació 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 de les tres avaluacions (amb un
pes per a cada avaluació de 30%/30%/40%). 
Aquell  alumnat  que  suspenga  les  tres  avaluacions  haurà  de  presentar-se  a  la
convocatòria extraordinària.

*La nota dels exàmens, tant del parcial de literatura com de l’examen d’avaluació, ha
de ser superior a 4 per tal de possibilitar la mitjana.

Les notes s’arrodoniran a l’alça quan l’alumnat realitze les tasques que s'encomanen,
presente  els  treballs  correctament  i   en  les  dates  assenyalades   i  assistisca
puntualment  a classe. 
L'alumnat suspendrà  l'avaluació quan  tinga  més  d'un 15%  de  faltes  d'assistència
injustificades (al voltant de sis faltes per avaluació). Les faltes es justificaran durant la
primera setmana de la reincorporació.
Les notes també es podran arrodonir a la baixa en cas d’ incomplir-se qualsevol dels
indicadors abans esmentats.
Es valorarà  positivament  un expressió  acurada i  correcta.   L’absència  de faltes  d’
ortografia i  d’expressió serà un factor decisiu per passar de l’ Excel·lent a la Matrícula
d´honor.



Copiar  en  algun  examen  o  treball  comportarà  suspendre  automàticament
l'avaluació.

L’alumnat  amb  l’assignatura  pendent  del  curs  anterior tindrà  la  possibilitat
d’aprovar-la si supera les dues primeres avaluacions de l’actual curs, o bé,  presentar-
se a la convocatòria extraordinària oficial de recuperació de pendents. 

Cas  que  les  classes  deixen  de  ser  presencials  per  la  situació  sanitària,  els
percentatges i els criteris per obtenir la nota final poden patir variacions. S’informarà
puntualment l’alumnat d’aquests canvis.

Criteris de correcció

● Criteris de valoració de l’expressió escrita: en els apartats de Comprensió del
text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més positivament
si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees
i  els  conceptes,  es  presenten  ben  estructurades  (paràgrafs,  signes  de
puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa
gramatical i de l’expressió lèxica. Si la redacció presenta errors gramaticals i
d’expressió, es descomptaran 0’05 punts per error. Les faltes repetides no es
comptaran (p.e.: del home/del home o Castello/ Castello, 1 falta; però, del hort/
del home o Castello/qüestio, 2 faltes). El descompte es farà per preguntes. Si
en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la
puntuació serà 0.

● Si els treballs realitzats a casa presenten més de 3 faltes en les cinc primeres
línies, es considerarà no apte.

● Els criteris de correcció dels exàmens seran els mateixos que s’apliquen en les

PAU.

                                                                               Llíria, setembre 2021

 La professora                                                                       El pare/mare/tutor/a


