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Criteris avaluació Valencià  2n ESO  (2015-2016) 
 

 
C r i t e r i s     d e     q u a l i f i c a c i ó 

Gramàtica, vocabulari, literatura 40% Redacció de textos 10% 

Treball diari 10% Elaboració de textos orals 5% 
Lectura recomanada  10% Comprensió lectora  8% 

Comportament i actitud 10% Comprensió oral 7% 

• La nota global de cada avaluació serà (aproximadament, en funció dels continguts treballats) la 
mitjana de la suma de les puntuacions obtingudes en cadascunes dels apartats anteriors. L'alumnat 
podrà pujar la seua nota final de trimestre mitjançant la realització d’activitats voluntàries. 

• AVALUACIÓ INICIAL / AVALUACIÓ CONTINUADA / AVALUACIÓ FINAL 

- Es farà una avaluació a principi de curs, tot tenint en compte els nivells de 1r d’ESO, per tal de 
conèixer els coneixements assolits i poder treballar a partir d'eixe punt. Aquesta avaluació sols tindrà 
valor orientatiu per al professorat. 

- Les dates dels exàmens d'avaluació es posen en funció del ritme d'aprenentatge de l'alumnat i sempre 
almenys amb una setmana d'antelació. Aproximadament hi hauran dos exàmens per avaluació, encara 
que es poden fer altres tipus de control que no necessitaran tanta preparació.  

- L’avaluació serà continua, per aquest motiu no hi haurà examen de recuperació. La nota final es 
calcularà, aproximadament, de la mitjana de les 3 avaluacions, tot tenint en compte l’evolució de 
l’alumne. 

- Tots els alumnes faran una prova final de mínims, si aquesta és aprovada el curs es donarà per 
superat. 

- La segona setmana de febrer es realitzaran les proves extraordinàries per als alumnes amb 
l’assignatura pendent de 1r d’ESO. 

 
Normes de funcionament de l’assignatura. 
• Ús de llibreta, a la tapa ha de figurar nom de l’alumne, assignatura i curs i exercici escolar.   
• Cal numerar les pàgines [baix al centre entre guionets i la data cada dia que es fa ús d’ella a la part 

superior dreta d’on comença eixe treball. A més, ha de figurar el títol del bloc amb element de realç. 
• Dos parts: una per al bloc de Llengua i literatura i l’altre per la Creació textual. Cadascuna 

d’aquestes inicia l’endret o l’inrevés de la llibreta. S’ha d’iniciar amb una portada per cadascuna de 
les parts i, a partir d’ella, començar la paginació. Paginar les cinquanta primeres de cada bloc, per així 
no poder arrancar-ne.   

• Els fulls sols que s’entreguen es pegaran després al lloc corresponent.  
• L’enunciat sempre es copia i la resposta ha de ser un text redactat, mai un monosíl·lab. Per fer la 

correcció s’ha d’utilitzar un bolígraf roig o verd; per a l’enunciat i la resposta  s’haurà d’utilitzar 
bolígrafs de distints colors (blau o negre, a gust).  

• El text ha de respectar els marges adequats i tenir una bona cal·ligrafia. 
• No es pot utilitzar el corrector líquid, si hi ha cap error, es fa una creu, no un borró  exagerat.    

 
                acceptat              no acceptat 



• Correcció ortogràfica: Sistema per assenyalar els errors: continuar amb el mateix codi: error de titlla 
(0,1), redondeig de  la paraula; error de grafia (0,1), emmarcada i subratllada si es tracta d’un error de 
concordança,  separació...  No posar majúscula els noms propis i a l’inici de text restarà 0’5 i no ficar 
el punt i final restarà 0’5. Es podrà restar fins a 2 punts. Una deficient redacció restarà nota tant als 
exàmens com als treballs. 

• Blog de Lingüística on pots baixar-te apunts, exercicis...   http://lenguasap.wordpress.com 
 

Llibres de lectura obligatòria. 
Cada avaluació l’alumne llegirà un llibre de lectura i realitzarà un treball. 
 
    1ª Avaluació: -  RICART, Raquel: “El Quadern d’Àngela”. Ed. Tàndem. 

 

                              
   2ª Avaluació:   Llibre a triar de la biblioteca municipal. 

      
     3ª Avaluació:   -  SHAKESPEARE, William: “Romeo i Julieta”. Ed Bromera. 

Com treballar cada avaluació la lectura. 
 

  1ª Avaluació   
El treball a realitzar serà completar les fitxes penjades al blog sobre el llibre. 
 
2ª Avaluació   
Es triarà un llibre de la biblioteca municipal (adequat a la teua edat), has de presentar el carnet i el llibre 
al professor per verificar la lectura. Treball a determinar. 
 
3ª Avaluació 
 
A la tercera avaluació farem una lectura dramatitzada d’una obra de teatre a classe, on cada alumne 
interpretarà a un personatge del llibre. 
El treball consistirà en buscar una sèrie d’informació i realitzar una presentació PREZI als companys. 
 

Presentació del treball: 
 
-  Fulls blanc, amb fundes transparents, grapats, carpeta ...  

-  Escrit a ordinador, amb màquina d’escriure o a mà correctament. 

- Deixar marges a la part superior, inferior i als costats. 

- A la portada posa el títol, el nom de la assignatura, el teu nom i 
el curs. 

 
- Numera totes les pàgines al centre del full. 

Presentació del treball: 
· Es podrà presentar a ordinador o a mà. 

· El text s’escriurà en fulls blancs tamany A4, a una sola cara. 

· Interlineat senzill. 

· En font Times New Roman, Book Antigua o Arial tamany N° 12. Amb tinta negra. 

· Alineació justifica. 

· Per a configurar la pàgina: marges de 2 a 3 cm a dreta, esquerra, dalt i baix. 

· Les pàgines han d’estar numerades en el marge inferior al centre. 

· El treball ha de constar de la següent estructura: portada (posa el títol, el nom de l’assignatura, el teu  
nom i el curs), índex (sempre numerat) i desenvolupament del treball (copia sempre les qüestions). 

Presentació del treball: 
· Es podrà presentar a ordinador o a mà. 

· El text s’escriurà en fulls blancs tamany A4, a una sola cara. 
· Interlineat senzill o 1,5 i alineació justificada. 

· En font Times New Roman, Book Antigua o Arial tamany N° 12. Amb tinta negra. 
· Per a configurar la pàgina: marges de 2 a 3 cm a dreta, esquerra, dalt i baix. 

· Les pàgines han d’estar numerades en el marge inferior al centre. 
· El treball ha de constar de la següent estructura: portada (posa el títol, el nom de l’assignatura, el teu  

nom i el curs), índex (sempre numerat) i desenvolupament del treball (copia sempre les qüestions). 


