
7.AVALUACIÓ 

7a. Criteris d’avaluació 

• Valorar la capacitat de l’alumnat per a analitzar textos escrits i extraure’n les dades 
més rellevants a partir de l’anàlisi de l’estructura semàntica i del coneixement dels 
esquemes textuals. 

• Capacitat de l’alumnat de compondre textos escrits de caràcter argumentatiu i 
expositiu sobre temes relacionats amb l’actualitat social i cultural i usar així 
correctament la varietat estàndard de la llengua. 

• Analitzar l’evolució històrica dels gèneres literaris, fent referència al marc històric i 
cultural i a la relació amb els autors i les obres més destacades.  

• Elaborar treballs crítics a partir de la lectura de diferents fonts d’informació. 
L’alumne valorarà de manera autònoma la informació que siga més rellevant. 

• Conèixer, identificar i analitzar les varietats lingüístiques del valencià per a 
obtindre una anàlisi crítica sobre la llengua a l’hora d’usar una varietat 
determinada. 

• Repassar i ampliar coneixements gramaticals, sintàctics i ortogràfics. 
• Treballar i aprendre el camp fonètic. 

7b. Instruments d’avaluació 

Per avaluar als alumnes utilitzarem diferents estratègies i instruments d’avaluació: 
• Quadern del professor per anotar les dades després de l’observació directa. 
• Participació en les explicacions i correccions dels deures a classe. 
• Correcció en classe dels comentaris de text i les seues corresponents parts. 
• Exàmens dels diferents apartats treballats a l’avaluació. 
• Correcció de les redaccions proposades al llarg de l’avaluació. 

7c. Criteris de Qualificació 

El curs consta de tres avaluacions i es traurà la mitjana d’aquestes tres, encara que es tindrà en 
compte la progressió de l’alumne durant l’any. En cas de no superar el curs l’alumne podrà 
recuperar-lo amb una prova final. 
      
Qualificació per Avaluació 

1.- En la 1a avaluació, sobre un total de 10 punts, la puntuació es distribuirà així: 

- Comunicació (6’5 punts) 

- Literatura (1’5 punts) 

- Comentari de text (2 punt) 

En la 2a i en la 3a avaluació es qualificarà de la següent manera: (També sobre 10 
punts) 

- Literatura ( 1’5 punts) 



- Coneixement de la llengua (5 punts )  

-  Comentari de text ( 2 punts) 

- Llibre de lectura (1’5 punts) 

El valor dels apartats podrà variar-se lleugerament en algunes ocasions ( per exemple quan hi 
hagen activitats com escenificacions , exposicions orals, concursos literaris) 

2.-  Les qualificacions sobre les preguntes d’exercicis diaris de classe dins de l’aula servixen per 
redondejar la nota en cas de dubte. 

3.- Els alumnes podran perdre el dret a examen per la falta d’assistència a un examen sense 
justificació.  

Aquells alumnes que no superen el curs podran presentar-se a la prova de suficiència. 
Si aquesta prova tampoc és superada l’alumne podrà presentar-se a la prova extraordinària de 
juliol. 

7d. Activitats de reforç i ampliació  

L’avaluació en educació ha d’entendre’s com un instrument de millora. L’aplicació del model 
d’avaluació exposat permet identificar els aspectes metodològics i organitzatius que necessiten 
algun tipus d’ajust i prendre decisions individualitzades respecte dels alumnes, segons 
necessiten una ampliació de les propostes de treball (per als qui mostren nivells elevats de 
rendiment i motivació), o un reforç dels aspectes essencials del currículum, si necessiten una 
ajuda per a assolir els objectius de l’etapa i adquirir les competències corresponents. 


