
 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT Valencià: llengua i literatura CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A Rosa Ferrer Garcés 

  

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 

Àmbit lingüístic i social 

NIVELL/S 1rESO GRUP/S E, C 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

 
Al llarg del curs hi haurà 3 avaluacions. En cada, avaluació es puntuarà d’acord amb els criteris 

següents: 
 

• Exàmens escrits 50% 

• Lectures 20% 

• Treball diari:, projecte final d’avaluació: 30% 

 

 
L’avaluació serà continua ja que la majoria de continguts són procedimentals i van assolint-se al 

llarg del curs. Els continguts més conceptuals seran revisats contínuament als diferents controles. 

Així, podràs  recuperar al llarg del curs. 

 
La qualificació final serà la mitjana ponderada de las tres avaluacions. (1º x 1 + 2º x 2 + 3º x 3 / 6). 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

 
 

 

PENDENTS 

Si un alumne no ha superat la matèria en un curs determinat i promociona, la recuperarà si el 

següent curs aprova la 1a i la 2a avaluació de l’assignatura. 



 

FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ 

DEPARTAMENT Valencià: llengua i literatura CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A Rosa Ferrer Garcés 

  

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 

Valencià: llengua i literatura 

NIVELL/S 2nESO GRUP/S D 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

 
Al llarg del curs hi haurà 3 avaluacions. En cada, avaluació es puntuarà d’acord amb els criteris 

següents: 
 

• Exàmens escrits 60% 

• Lectures 10% 

• Treball diari, treballs individuals o grupals, actitud: 30% 

 

 
L’avaluació serà continua ja que la majoria de continguts són procedimentals i van assolint-se al 

llarg del curs. Els continguts més conceptuals seran revisats contínuament als diferents controles. 

Així, podràs  recuperar al llarg del curs. 

 
La qualificació final es calcularà aplicant una proporcionalitat del 25% a les notes de la 1a i la 2a 

avaluacions i el 50% a la de la 3a. La suma resultant de les tres quantitats serà la nota final. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

 

 
 

 

PENDENTS 

 
Si un alumne no ha superat la matèria en un curs determinat i promociona, la recuperarà si el 

següent curs aprova la 1a i la 2a avaluació de l’assignatura. 

 

 
 

 


