
FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT Valencià CURS 2022 / 23 

PROFESSORA Olga Gargallo Barea 

 

ASSIGNATURA Taller reforç de Valencià, llengua i literatura 

NIVELL 1r ESO GRUPS A, B, D, E 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

 

Es tracta d’una assignatura en la qual s’avaluaran sobretot els procediments de l’alumnat per a assolir    el 
nivell que necessita i, així, poder reincorporar-lo al grup de referència. 

 

En cada, avaluació es puntuarà d’acord amb els criteris següents: 

 

1. Treballar la comprensió escrita a partir de textos de diferent tipologia textual. 

2. Treballar la redacció a partir de la comprensió textual. 

3. Treballar la comprensió oral a partir de textos audiovisuals. 

4. Treballar l’expressió oral a partir de textos (orals i escrits). 

5. Reforçar del continguts gramaticals del nivell de 1r d’ESO. 
 

Cadascun dels apartats anteriors tindran un valor de 20% de la nota total. 

 

L’avaluació final es valorarà amb els següents percentatges: 

 

 

 

 

A més a més, en cada cas, es valorarà addicionalment fins a un punt la superació dels continguts 

lingüístics en l’Àmbit Lingüístic i Social al curs de referència. 

 

1a avaluació 

25% 
2a avaluació 

25% 
3a avaluació 

50% 

PENDENTS 

L’alumnat que no aprove la matèria i promocione, la podrà recuperar aprovant la 1a i la 2a avaluació de 
l’assignatura de Valencià. En cas de no aprovar-les, haurà de fer un treball oral i escrit la tercera avaluació. 



 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT Valencià CURS 2022 / 23 

PROFESSORA Olga Gargallo Barea 

 

NIVELL 4t ESO GRUP/S A, C 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

 
El 70% de la nota correspon a les proves objectives o exàmens escrits i orals sobre continguts 
pràctics i conceptuals. 

El 10 % de la nota correspon a la lectura del llibre de lectura proposat. 
El 20% de la nota correspon al treball realitzat sobre el projecte de recerca trimestral, el 

seguiment de tasques al quadern de classe, la participació activa a l’aula i en aquelles activitats 

proposades que es realitzen fora de l’aula. 

 

En les proves i treballs es descomptarà 0,05 per falta d’ortografia (fins a dos punts recuperables).   

 

Així mateix tindran bonificació de 0,5 punts per avaluació aquells exàmens i treballs que es 

presenten sense cap falta d’ortografia.  

 

També tindran una bonificació addicional les lectures voluntàries proposades a la constel·lació de 

lectures de cada avaluació. 

 

La nota final del curs es calcularà aplicant una proporcionalitat del 25% a les notes de la primera 

i  segona avaluacions i del 50% a la nota obtinguda en la tercera. La suma resultant de les tres 

quantitats serà la nota final. 

 

No hi haurà recuperacions de cada trimestre pel fet que l’avaluació és continuada i sumativa. 

 

 

PENDENTS 

L’alumnat que ha promocionat i té l’assignatura del curs anterior suspesa, es considerarà 

recuperada sempre que haja obtingut un aprovat en la 1a i 2a avaluació realitzada durant el present 

curs escolar 2022/23. En cas contrari haurà de realitzar un examen final del  curs anterior a la 

tercera avaluació. 

 

  

Valencià, llengua i literatura ASSIGNATURA 



 
 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT Valencià CURS 2022 / 23 

PROFESSORA Olga Gargallo Barea 

ASSIGNATURA 
Literatura Universal 

NIVELL 1r Batxillerat GRUP 1r Batxiller Humanitats i Socials 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

 
QUÈ S’AVALUARÀ?  

El camí lector personal i autònom a través dels cinc itineraris proposats, on hi haurà un referent literari 

clàssic esencial, unes lectures complementàries que contextualitzen l’obra referencial llegida i que ajuden a 
consolidar la noció d’intertextualitat. Finalment, unes altres lectures voluntàries, escollides per l’alumnat. 

 

1 avaluació 1. 
2.  

Odissea, Homer.  
Divina comèdia, Dante  

Edip rei, Sòfocles 
Decameró, Boccaccio 

2 avaluació 3. 

4. 

Frankenstein, Mary Shelley 

La casa de Mango Street, Sandra Cineros. 

Metamorfosi, Kafka 

El arroyo de la llorona, Sandra Cisneros  

3 avaluació 5. Nada, Carme Laforet. Poesia de Joan Brossa. 

 

COM S’AVALUARÀ CADA ITINERARI DE LECTURA?  

A través de: 

1. Els espais de comentari i de posada en comú a les tertúlies literàries. (20% de la nota global) 
2. L’expressió i la reinterpretació artística al diari de lectura. (20% de la nota global) 

3. El treball de camp (10% de la nota global) 

a. La difusió de la literatura TIC 
b. La creació de constel·lacions literàries 

c. La connexió literatura i territori a través de la creació de rutes literàries. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

   Lectura 
dialògica 

Diari de 
lectura 

Treball de 
camp 

1 avaluació 1. 

2.  

Odissea, Homer.  

Divina comèdia, Dante 

2 punts 

2 punts 

2 punts 

2 punts 

1 punts 

1 punt 

2 avaluació 3. 
4. 

Frankenstein, Mary Shelley 
La casa de Mango Street, S. Cineros. 

2 punts 
2 punts 

2 punts 
2 punts 

1 punt 
1 punt 

3 avaluació 5. Nada, Carme Laforet. 

Lectura a determinar 

2 punts 

2 punts 

2 punts 

2 punts 

1 punt 

1 punt 

 

NOTA FINAL 

 

La nota final del curs es calcularà aplicant una proporcionalitat del 20% per cadascuna de les notes 
obtingudes als cinc itineraris. No hi haurà recuperacions de cada trimestre. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

L’alumnat que no aprove l’assignatura durant el curs haurà de presentar en les dates dels exàmens 
extraordinaris un dossier de tasques literàries (complimentat) que prèviament li haurà lliurat el professora. 

PENDENTS 

No hi ha pendents. 

 

  



 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT Valencià CURS 2022 / 23 

PROFESSORA Olga Gargallo Barea 

 

NIVELL 2n Batxillerat GRUP C 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

 
L’avaluació és contínua, la qual cosa implica una progressió sumativa en la superació de continguts. Per tal   de reflectir aquest 
progrés s’avalua de la següent manera cadascuna de les tres avaluacions: 
 
1) Realització d’una prova escrita (0-9 punts) que constarà de tres parts:  
1 Comprensió i anàlisi d’un text (3 punts). Descripció del tema i les parts bàsiques del text, resum del contingut. Resposta a dues 

qüestions relacionades amb el text quant a la tipologia textual, registre, varietat geogràfica, veus del discurs, intenció, modalització, 
impersonalització... 

2. 2.Anàlisi lingüística del text (3 punts). Resposta a tres preguntes sobre qüestions gramaticals relacionades amb el text. 
3. 3.Expressió i reflexió crítica (3 punts). Resposta a preguntes sobre qüestions de literatura. Creació de textos en registre formal. 
4.  
 i DURACIÓ DE LA PROVA ESCRITA: 1:30' 
 

Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0.05 punts per error. Les faltes repetides només es comptaran 

una vegada. El descompte es farà per preguntes. Tindran bonificació de 0,5 punts per avaluació aquells exàmens i treballs que es 
presenten sense cap falta d’ortografia.  
 

2) Realització d’un control de lectura escrit (0-1 punt) perquè l’alumne demostre que ha llegit i ha entés el llibre de lectura 
obligatòria. A les proves de lectura es tindrà en compte com a part positiva o negativa de la nota la correcció ortogràfica i  
l’expressió. Per cada error ortogràfic es descomptaran 0.05 punts. No hi ha recuperació de controls de lectura. Així mateix tindran 

bonificació de 0,5 punts per avaluació aquells exàmens que es presenten sense cap falta d’ortografia.  

 

3) Es podrà pujar nota (fins a 1 punt) sempre que la nota d’avaluació siga 4 o més: 1.Fent lectures voluntàries, negociades amb 
el professorat; 2. Presentant comentaris de text, redaccions lliures i treballs de creació literària (Sambori). 3. Elaborant altres textos 
multimodals sobre les lectures; 4. Participant i col·laborant de manera activa en activitats organitzades pel Departament de Valencià. 
5. Participant activament a classe en la contestació d’exercicis 
 

NOTA FINAL 

* La nota de la segona avaluació serà la mitjana entre la de la primera i la de la segona avaluacions, i la nota final del curs es 
calcularà aplicant una proporcionalitat del 25% a les notes de la primera i segona avaluacions i del 50% a la nota obtinguda en la 
tercera. La suma resultant de les tres quantitats serà la final. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

 
L’alumnat que no aprove en maig haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària i superar una prova de tots els continguts 
del curs. L'examen extraordinari consistirà en una prova escrita sobre els continguts del curs. Si la redacció presenta errors 

gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0.05 punts per error (el descompte es farà per preguntes). 
 

Aquest examen extraordinari constarà de 3 parts: 

1 Comprensió d’un text (3 punts) i anàlisi del text: Descripció del tema i les parts bàsiques del text, resum del contingut i valoració 

crítica. Resposta a dues qüestions relacionades amb el text (tipologia textual, registre, varietat geogràfica, veus del discurs, intenció, 

modalització, impersonalització...). 
2. Anàlisi lingüística del text (3 punts). Respondre tres preguntes sobre qüestions gramaticals relacionades amb el text. 
3. Expressió i reflexió crítica (4 punts). Respondre preguntes sobre qualsevol de les quatre propostes de literatura (narrativa, 

assaig, poesia i teatre), obres i autoria. Creació de textos en registre formal i valoració crítica d’un text  literari. 

 

DURACIÓ DE LA PROVA ESCRITA: 1:30' 

PENDENTS 

 
Els alumnes que durant el curs 2022/23 tinguen l’assignatura del curs anterior suspesa hauran de realitzar un examen sobre els 

continguts del 1r curs per tal de recuperar-la. Aquesta avaluació es realitzarà al mes d’abril i la data de la prova serà assignada pel 
centre al llarg del curs, prèvia convocatòria pública. 

 

Valencià, llengua i literatura ASSIGNATURA 


