
 
DEPARTAMENT DE LINGÜÍSTICA Seminari Valencià / Castellà.                                                                                                       BATXILLERAT / Curs 2015/2016 

 

 

  

 

                                                                                                             COMPARTEIX, el que és meu és teu. 

 

NORMES BÀSIQUES DE 1R 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. Llibre de text de l’editorial Santillana. Valencià. Llengua i Literatura. Sèrie Comunica. 1r de batxillerat. 

 El llibre és un recurs més. En la pràctica diària no se seguirà l’ordre del mateix. Per conéixer el 

seguiment de les classes, es proporcionarà a l’alumne una programació trimestral de les unitats. 

 S’utilitzaran, a més, altres fonts al nostre abast, com per exemple el blog de lingüística del 

col·legi i la Plataforma. 

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 un examen per trimestre i un examen final. L’examen final comprendrà tota la 

matèria de les tres avaluacions. Aquest últim serà optatiu, amb la finalitat de millorar la nota, 

per a aquell alumne que haja superat totes les avaluacions. L’examen final recollirà tots els 

temes vistos a 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 a aquell que ho desitge, com hem dit al primer apartat d’aquest bloc. 

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 

determine l’administració educativa.  

d. Disminució de la nota per errors a l’hora d’escriure: 

 Es descomptarà 0,05 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 punts i a la tercera i final fins un màxim de 2,5 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. L’alumne haurà d’anar treballant al llarg del 

curs el seu propi vocabulari de faltes que queda registrat al fitxer de la classe. 

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 



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, 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. 

En el lliurament de qualsevol text, si no es lliura dins del termini acordat, la nota es veurà 

disminuïda en un 25% si es dóna una classe després del dia acordat, i un 50% si el retard és de 

dues jornades lectives, passats aquests dies ja no s’arreplegarà. Es comunica la data amb prou de 

temps per posar a punt totes les impressores o qualsevol altre impediment. 

 

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. Comprensió de textos orals i escrits 

Es realitzaran diverses proves per a demostrar la comprensió de tipologies textuals variades, 

especialment dels mitjans de comunicació. 

6. Treball ortogràfic 

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

millorar l’ortografia dels alumnes. A més, els alumnes aniran apuntant-se a classe amb fitxes 

facilitades pel professor el seu propi vocabulari d’errors. 

VIII. Criteris de qualificació 

 Proves globals: 55%. En aquesta prova es plantejaran activitats que comprovaran tant 

continguts conceptuals com procedimentals de gramàtica, literatura i vocabulari. 

 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. 

 Producció textual: 15%. El percentatge dependrà de les produccions treballades al llarg del 

trimestre. 

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

d’estar ben organitzades. 

 Comprensió oral i escrita: 10%. Amb les diferents proves que es realitzen. 

 Treball cooperatiu: 5%. Es realitzarà mitjançant autoavaluacions i coavaluacions amb les 

rúbriques establertes i que l’alumne coneixerà. 

 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. 

 

IX. Apartats de continguts 

 Estudi de la llengua [fonologia, morfologia, sintaxi] 

 Història de la Literatura 

 Creació textual [creació de textos escritos, 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. Per a corregir bolígraf roig o verd. 

 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 

  

 

 


