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NORMES BÀSIQUES DE 2N DE BATXILLERAT 

LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA  

 

I. Llengua valenciana i literatura: l’assignatura com el seu  nom indica comprén dos blocs fonamentals. 

Hem d’aprendre els continguts que els conformen així com ser capaços a més amb els coneixements 

adquirits de produir textos/discursos a nivell oral i a nivell escrit dins dels àmbits formals. 

II. Castellà i valencià tenen el mateix currículum. No sempre es repetiran les mateixes explicacions, podran 

utilitzar-se els continguts explicats en una assignatura per a l’altra. 

III. No utilitzem llibre de text. Els continguts es proporcionaran a classe, i a més a més, s’utilitzaran 

diferents fonts, com el blog de lingüística del col·legi, plataforma, internet... 

IV. S’exigirà sempre una bona presentació dels textos escrits tant en suport paper com digital. Es disminuirà 

la nota si no guarden una bona presentació. 

V. Es fomentarà des de l’assignatura el treball autònom. 

VI. Abans de qualsevol valoració es donaran a conéixer els criteris de correcció i qualificació. A més, es 

mostrarà la seua correcció i es plantejarà la possibilitat de reelaborar els errors. 

VII. Instruments d’avaluació 

1. Proves escrites 
a. Proves globals 

 Es realitzarà, com a mínim, un examen per trimestre i un examen final. L’examen final 

comprendrà tota la matèria de les tres avaluacions. 

 Per realitzar cadascuna d’aquestes proves s’acordarà prèviament la data amb antelació en 

cadascun dels trimestres, així com per a la realització dels exàmens finals. 

 Al tractar-se d’una matèria d’avaluació contínua, els continguts del bloc de llengua 

s’arrastraran en totes les avaluacions. No hi haurà recuperacions per avaluació, aquesta 

s’efectuarà a l’examen final; aquesta prova servirà tant per a recuperar com per a pujar la nota 

del curs. 

 Els continguts de literatura podran examinar-se juntament a l’examen final de trimestre o bé 

per separat, però sempre amb la mateixa puntuació que s’especifica als criteris de qualificació. 

Sí que hi haurà recuperació d’aquesta part però disminuirà el percentatge de la nota en aquesta 

segona oportunitat. 

b. Proves puntuals 

Es poden realitzar diverses al llarg d’un trimestre valorant alguns aspectes treballats a classe. 

Podrà ser realitzada sense massa antelació d’avís. 

c. Proves extraordinàries 

Es realitzaran en febrer, per superar assignatures de cursos anteriors, baix el calendari que el 

centre determina i que informa a alumnes i famílies; i en setembre (o juliol) per aprovar 

l’assignatura del present curs. De tota manera el professor pactarà des de l’inici de curs amb 

els alumnes la manera d’organitzar l’assignatura per poder recuperar-la. 

 Disminució de la nota per errors a l’hora d’escriure: Es descomptarà 0,1 per error de titlla i 0,1 

per error de grafia. A la primera avaluació fins un màxim de 1,5 punts, a la segona 2,5 punts i a 

la tercera i final fins un màxim de 3 punts. Si la paraula amb error ortogràfic està repetida 

només es descomptarà una sola vegada sempre que es tracte de la contestació a la mateixa 

pregunta.  

Esta disminució es podrà recuperar a la fi de curs si l’alumne ha aconseguit els objectius 

d’escriure amb completa correcció. L’alumne elaborarà al llarg del trimestre el seu propi 

diccionari d’errors que haurà d’anar treballant per poder millorar la seua escriptura. Si a la fi de 

curs la millora ha suposat un domini complet de l’ortografia, solament es tindran en compte les 

notes de l’avaluació sense cap descompte per faltes per poder extraure la mitjana definitiva. 

 Faltes d’assistència a l’examen 

Per a justificar les faltes no servix una noteta dels pares, es necessita un justificant metge, o bé, 

que el tutor ens indique que la falta està justificada. Si no es justifica es perd el dret a realitzar 
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l’examen i la seua nota equival a un 0; si està justificada no perd el dret a fer l’examen però el 

realitzarà en una posterior convocatòria. 

2. Control de lectura 
 Es realitzarà una lectura obligatòria per trimestre. D’aquesta es realitzarà una xicoteta 

comprovació utilitzant diferents recursos i de vegades, quan el professor ho requerisca, un 

treball a casa d’aquells aspectes rellevants i pertinents per a la seua comprensió i interpretació. 

 A més de les lectures de caràcter obligatori, es podrà oferir la possibilitat d’una lectura 

voluntària que es valorarà amb una nota extra. 

3. Producció de textos orals i escrits 
Es valorarà la producció de textos de diferents àmbits i es realitzaran tant exposicions orals sobre 

un tema, amb una planificació prèvia, com textos escrits de tipologies variades. Aquest tipus de 

produccions es valoraran amb una rúbrica treballada amb els alumnes. 

4. Treball diari 
 El treball diari a classe i a casa és necessari perquè es puga tenir en compte l’esforç i interés per 

l’assignatura. S’avaluarà tots els dies i es reflectirà a la plataforma si un alumne no fa 

reiteradament la seua tasca. Juntament amb els hàbits de treball, es tindrà en compte l’actitud, és a 

dir, l’interés per les activitats escolars, si realitza les correccions pertinents, si atén a les 

explicacions, si es responsabilitza dels deures i materials, si mostra iniciativa i autonomia en el 

treball, o si participa en la dinàmica de l’aula. Per portar un seguiment s’empraran diversos 

instruments d’avaluació: autocontrols, dinàmiques de grup...  

5. Treball ortogràfic 

Al llarg del trimestre realitzarem diferents activitats i controlarem el treball en aquest sentit per 

millorar l’ortografia dels alumnes. 

VIII. Criteris de qualificació 

 Proves tradicionals: 85%. En aquestes proves es comprovaran els continguts conceptpuals i 
els procedimentals de gramàtica, literatura i vocabulari. El percentatge d’aquest bloc dependrà 
de la utilització de tots els procediments d’avaluació. 

 Control de lectura: 10%. Si no es demostra la lectura del llibre, no es corregirà el treball sobre 

la lectura. Se sumarà a més 0,5 punts a la nota total per la lectura voluntària, sempre que s’haja 

llegit l’obligatòria, altrament no es tindrà en compte el treball voluntari. 

 Treball diari: 5%. Totes aquelles activitats que es van dirigint des de les classes i que han 

d’estar ben organitzades. 

 Nota de juny 

 L’obtenció d’aquesta nota final de curs en juny s’aconseguirà mitjançant l’aplicació d’un factor 

de correcció a la nota de l’examen final. Aquest factor vindrà condicionat per la mitjana 

aconseguida al llarg del curs, que a la vegada serà una mitjana progressiva: la nota de la primera 

avaluació “pesarà” un 27%; la de la segona, un 33%; i la tercera un 40%. 

Per obtenir la nota final de curs es realitzarà mitjançant l’aplicació d’un factor de correcció a la 

nota de l’examen final. Este factor vindrà determinat per la nota mitjana aconseguida al llarg del 

curs (1a, 2a i 3a avaluació). La mitjana serà progressiva: la primera nota tindrà un valor del 

27%; la segona, un 33% i l’última un 40%. El factor de correcció serà el següent: si s’ha 

obtingut una nota entre 0 i 3,99, 1; si s’ha obtingut una nota entre 4 i 4,99, 1,025; si s’ha 

obtingut entre 5 i 5,99, 1,035; entre 6 i 6,99, 1,050, si s’ha obtingut entre 7 i 7,99, 1,075; si la 

nota ha estat entre 8 i 8,99, 1,1; i per últim si ha estat entre 9 i 10, 1,125. 

 La nota final tindrà un sol decimal  i per aquest motiu s’aplicarà la fórmula del redondeig a 

major a partir de coma 5. 

 Nota de febrer i setembre (o juliol) 

En febrer i setembre (o juliol) es realitzarà un únic examen i es tindrà en compte estrictament la 

qualificació obtinguda en aquest examen. 

 Criteris de l’examen final 

Les característiques de la prova final seran semblants a les exigides per a la realització de les 

proves PAU, proves d’accés a la universitat de Valencià: llengua i literatura, d’acord amb 

Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE núm. 283, 24 de novembre de 2008), tenen 

com a objectiu valorar la maduresa acadèmica de l’estudiant, els coneixements i les capacitats 

adquirits en el Batxillerat i la capacitat per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari. Les 



                                                                                                                                           

                                                                                                             COMPARTEIX, el que és meu és teu. 

preguntes de la prova es basaran en les capacitats i els continguts indicats per la Conselleria 

d’Educació en el Decret 102/2008, d’11 de juliol (DOGV núm. 5806, 15.07.2008), per a 

l’assignatura de segon de Batxillerat Valencià: llengua i literatura II. 

La prova durarà una hora i mitja, i tindrà dues opcions completes (sense possibilitat 

d’opcionalitat interna). L’examen constarà de tres parts:  

  1. Comprensió del text 

2. Anàlisi lingüística del text 

3. Expressió i reflexió crítica 

Com es concreta més avall, aquesta prova pararà atenció sobre: l’habilitat de comprensió 

lectora (part 1), el coneixement i l’ús reflexiu del model lingüístic de referència (part 2) i 

l’habilitat d’expressió escrita (part 3). Incorpora també continguts d’història de la literatura 

(ss. xx-xxi), però posats al servei de la comprensió dels textos literaris i de l’expressió. 

 Estructura de l’examen: 

1.1. Comprensió del text 

Avaluarà la capacitat de l’alumnat de comprendre un text. Es demanarà a l’alumnat que 

responga quatre preguntes sobre un text de 25 a 30 línies de caràcter literari o no literari. Les 

preguntes seran del tipus següent:  

1. Descriure el tema i les parts bàsiques del text. 

2. Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. 

3. Identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text. 

4. Identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica especificant els trets 

corresponents que apareixen al text.  

5. Identificar recursos expressius o tipogràfics presents al text: metàfora, metonímia, hipèrbole, 

tipus de lletra, cometes, etc. 

6. Identificar les veus del discurs.  

7. Identificar i justificar les marques de modalització del text. 

Les dues primeres preguntes generalment es correspondran amb els enunciats 1. i 2., i les 

altres dues se seleccionaran a partir dels altres enunciats d’acord amb les possibilitats que 

oferirà cada text. 

1.2. Anàlisi lingüística del text 

Avaluarà la competència lingüística i el coneixement reflexiu del model lingüístic de referència. 

Es demanarà a l’alumnat que responga tres preguntes sobre qüestions de pronúncia, 

gramaticals, lèxiques i fraseològiques relacionades amb el text, com ara les següents: Proves 

d’accés a la Universitat, pla 2010  

1. Qüestions sobre aspectes bàsics de la pronúncia: distinció entre vocals obertes i tancades 

(o/e), entre consonants sibilants sordes i sonores, entre consonants palatals sordes i sonores, 

enllaços fonètics (fonosintaxi: “les ales”, “una hora”). 

2. Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment 

(ex.: de present a passat, de passat a present). 

3. Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius: identificació de les funcions sintàctiques, 

tipus d’oracions compostes, mecanismes gramaticals de referència (pronominalització –febles, 

relatius–, connectors i dixi).  

4. Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un sinònim, un 

antònim, hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets del text; explicar (per mitjà d’un 

sinònim o d’una definició) el significat d’unitats fraseològica extretes del text o generar una 

frase en què es faça servir correctament mots, termes o unitats fraseològiques extrets del text. 

1.3. Expressió i reflexió crítica 

El punt d’atenció d’aquesta part de la prova serà la capacitat de l’estudiant d’elaborar textos 

en un registre formal i de valorar críticament un text. S’hi plantejaran dues qüestions. Cada 

qüestió demanarà la producció d’un escrit d’extensió mitjana (unes 150 paraules). La primera 

se centrarà en la literatura i podrà tenir un dels enunciats següents: 

1. Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als 

anys 70 condiciona la producció narrativa de l’època. 

2. Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor. 
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3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. 

Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què. 

4. Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn 

de les novetats en la tècnica literària i del context sociocultural. 

5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat 

contemporània i amb quins recursos literaris ho fa. 

6. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra 

fins a finals dels anys 70. 

7. Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic. 

8. Explica les característiques més importants de la producció poètica de Salvador Espriu. 

9. Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual. 

10. La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-ho i raona-ho. 

11. Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 70.  

12. Descriu els aspectes més importants de l’obra teatral de Manuel de Pedrolo. 

13. Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura teatral actual. 

14. Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el món 

audiovisual. 

15. Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el context de l’època. 

16. Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat 

contemporània. Explica-ho.  

 

La segona qüestió serà oberta, tot i que vinculada amb el text de l’opció triada. En general, 

servirà perquè l’estudiant produïsca un text (al voltant de 150 paraules) en què mostrarà la 

seua competència comunicativa i, segons els casos, la seua capacitat per a donar una opinió 

raonada, per a reelaborar informació pròpia i la que puga fornir-li el text, per a connectar el 

contingut del text amb lectures i amb experiències pròpies, etc.  

Si el text de l’opció triada és literari, aquesta pregunta podrà consistir en un comentari 

expositiu i argumentatiu sobre algun aspecte que vincule la literatura amb la societat i amb 

l’experiència personal: reflexió sobre l’adaptació d’alguna obra literària al cinema; reflexió 

sobre la creació literària personal; reflexió sobre els propis hàbits lectors (literatura, premsa, 

còmics, etc.); ressenya crítica sobre una lectura; redacció d’un text narratiu connectat amb el 

contingut del text de l’opció triada i basat en experiències pròpies, etc. 

Si el text de l’opció triada no és literari, aquesta pregunta podrà consistir a elaborar un text de 

característiques i de tema semblants però basat en informació pròpia; valorar el contingut o les 

opinions del text de l’opció triada; redactar una crònica sobre una pel·lícula de temàtica 

connectada amb el text de l’opció triada; etc. 

2. Criteris generals d’avaluació 

2.1. Comprensió del text 

Puntuació: 3 punts 

a) Descriure el tema i les parts bàsiques del text. (1 punt) 

b) Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. (1 punt) 

c) (0’5 punts) 

d) (0’5 punts) 

2. 2.Anàlisi lingüística del text 

Puntuació: 3 punts 

a) (1 punt): si es desconeix la resposta d’un dels ítems sobre pronunciació, cal deixar-la en 

blanc, ja que, si la resposta és incorrecta, descompta el valor cor-responent. 

b) (1 punt) 

c) (1 punt) 

2.3. Expressió i reflexió crítica 

Puntuació: 4 punts 

a) (2 punts) 

b) (2 punts)  
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IX. Apartats de continguts 

 Estudi de la llengua [anàlisi de textos, lèxic, fonologia, morfologia, sintaxi, ortografia] 

 Estudi del discurs [comunicació, pragmàtica, sociolingüística] 

 Literatura 

 Creació textual[creació de textos escrits, planificació de textos orals] 

 

X. Suport físic de l’escriptura 

 Fulls blancs/organitzador 

 Gestió de fulls de cadascun dels blocs: paginació central inferior, datació en la part superior 

dreta, bolígrafs blau o negre, preguntes i respostes en color diferent, color distint per a les 

correccions, enunciats sempre copiats. No es pot utilitzar corrector líquid, si n’hi ha algun error 

es tatxa amb una aspa. 

 Les aportacions dels companys i el treball cooperatiu haurà de figurar amb un color diferent. 

 Examen escrit amb bolígraf blau o negre, mai amb llapis. Les preguntes amb llapis o altre color 

de bolígraf no es corregiran.  

 Si la mala lletra dificulta la correcció, aquesta no es realitzarà. 

 

XI. Revisió i reformulació de les normes. 

Les normes de l’assignatura podran ser modificades pel professor-a si la dinàmica de la classe 

ho requerix, la seua modificació implicarà una millora per al rendiment tant acadèmic com 

conductual a l’aula. 

 

 

Carcaixent, octubre de 2015 

  

 


