
 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT Valencià: llengua i literatura CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A Pasqual Martines 

  

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 

Valencià: llengua i literatura 

NIVELL/S 3r d’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, tasques i treballs 

proposats sobre continguts conceptuals. S’hi descomptaran 0,05 punts per cadascuna de les faltes – 

sols una penalització per la mateixa falta–, fins a un màxim de dos punts, sobre la nota final. 

 

El 10 % de la nota correspon al llibre de lectura. S’hi descomptaran 0,05 punts per cadascuna de les 

faltes –sols una penalització per la mateixa falta–, fins a un màxim de dos punts, sobre la nota final. 

 

El 10% de la nota correspon al quadern de classe, a les redaccions, als dictats, etc.; en definitiva, 

correspon a la feina que es fa tant a l'aula com a casa. S’hi penalitzaran, sobre la nota final, les faltes 

d’ortografia, gramàtica i redacció. 

 

El 10% que resta correspon a l'actitud, a l'interés, a l'esforç, al comportament i al voluntariat en les 

tasques. 
 

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. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

 
 

PENDENTS 

Es considerarà que els alumnes que, durant el curs 2022/23, tenen l’assignatura del curs anterior 

suspesa la tenen aprovada sempre que hagen obtingut un aprovat en la 1a i 2a avaluació del curs que 

estiguen realitzant (curs escolar 2022/23). En cas contrari hauran de realitzar un examen final del 

curs anterior a la tercera avaluació. 



 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT Valencià: llengua i literatura CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A Pasqual Martines 

  
 

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 
Valencià 

NIVELL/S 1r de Batxillerat GRUP/S C,H 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

 

• Hi haurà, almenys, un examen per avaluació i aquest, suposarà un 80 % de la nota de 

l'avaluació. 

 

• Al llarg del curs s'hauran de llegir els tres llibres de lectura proposats pel professorat i 

realitzar un examen o treball de cada llibre (a criteri del professor). La nota del llibre de 

lectura suposarà un 10% de l'avaluació. 

 

• La feina tant a classe com a casa, l'actitud, l'interés, l'esforç, el comportament i el voluntariat 

en les tasques proposades es valorarà en un 10 % de la nota. 

 

• Es descomptarà 0,05 per falta d'ortografia en cada examen, treball o altres tasques proposades. 

 

• NO hi haurà RECUPERACIÓ després 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. 

 

 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

- Si allò suspés són els continguts de l'assignatura, l'alumnat haurà d'examinar-se de tots els 

continguts estudiats al llarg del curs. El professor prèviament li indicarà per escrit específicament 

allò que haurà d'estudiar. 

 

PENDENTS 
 

 
 

 


