
 
 

               
CRITERIS D'AVALUACIÓ VALENCIÀ 1r I 2n de REFORÇ 

                                                              CURS 2020-21 
 
 
L'alumnat serà avaluat pels avanços i la consecussió dels objectius programats. Es valoraran 
també l'interés i l'actitud respecte de la matèria i els companys. 
La qualificació podrà vores alterada, positiva o negativament per l'actitud mostrada al llarg de 
l'avaluació i per la consecusió dels criteris d'avaluació i el desenvolupament de les competències 
bàsiques.  
 
                                              CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
Captar les idees essencials de textos orals. 
Aplicar els coneixements sobre el valencià i les normes de l’ús lingüístic. 
Participar en situacions de comunicació. 
Valorar el valencià com a vehicle de comunicació i usar-lo progressivament. 
Entendre instruccions i normes donades oralment o per escrit. 
Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits. 
Fer explicacions orals senzilles sobre fets d’actualitat d’interés per a l’alumnat. 
 
 
                                                  CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 
Criteris de qualificació per a establir les notes en cadascuna de les tres avaluacions en què s'ha 
organitzat el curs: 
 
1.- Les proves escrites ponderaran un 30%; els treballs (individuals o en grup) un 20%; l'actitud, 
un 20%, i les activitats diàries de classe, un 30%;  
 
2.- La qualificació de les proves escrites més els treballs, ponderarà sempre el 50% encara que 
en faltaren un dels dos (controls o treballs).  
 
3.- Per poder aprovar l'assignatura de Valencià 1r o 2n ESO Reforç, l'alumnat tindrà que superar 
totes i cadascuna de les situacions-nivells següents, jeràrquicament i positivament: 
    
             a.- Assistència regular a les classes.                      (max. 6 faltes injustificades/avaluació) 
             b.- Dur a classe el material escolar corresponent.    (max. 4 vegades sense material/ava.) 
             c.- Actitud-comportament adequat.  
                                                               (max. 2 vegades assistència a l'aula de convivència/ava.) 
             d.- Realitzar les activitats-exercicis que els corresponga (adaptats).  
                                                                              (max. 4 vegades sense exercicis realitzats/ava.) 
             e.- Tenir corregides les activitatsque s'han desenvolupat, en el llibre i/o la llibreta. 
             f.- Realitzar els treballs extracurriculars que els corresponga (adaptats).  
                                                                                                           (qualificació superior a 3/10) 
             g.- Presentar-se i superar les proves-controls als que siguen requerits (adaptats). 
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                                                                                                           (qualificació superior 3'5/10) 
             h.- Evolució positiva en el nivell d'expressió oral (parlar i llegir) (adaptades). 
             i.- Evolució positiva en el nivell d'expressió escrita (escritura i dictats) (adaptats). 
 
 
j.- A l'avaluar, sempre es tindrà en compte la situació personal de l'alumne, en sentit ampli.  
k.- La no superació de l'assignatura en cada avaluació suposarà una revisió individualitzada dels 
nivells i activitats que se'ls demana. 
l.- L'avaluació en l'assignatura de Valencià Reforç 1r o 2n és contínua. 
m.- Si la qualificació de la 3a avaluació és de 5 o superior l'assignatura de Valencià haurà estat 
superada. 
n.- Si la qualificació de la 3a avaluació és inferior a 5 caldrà que l'alumne/a es presente a les 
proves extraordinàries corresponents. 
 
4.- L'avaluació al llarg del curs és contínua, es a dir, qui supera la 2ª avaluació ha superat la 1ª, i 
qui supera la 3ª, ha aprovat l'assignatura de Valencià de 1r o 2n de la ESO amb independència 
de les qualificacions en la 1ª i la 2ª, sempre que es tinguen entregats els temes i treballs 
corresponents de cada avaluació fins a eixe moment. 
 
5.- La qualificació final del curs serà la de la 3ª avaluació. 
 
6.- La qualificació final dels alumnes que hagen perdut el dret a l'avaluació a causa del nombre 
excessiu de faltes d'assistència a classe, sense justificar, s'obtindrà exclusivament de la nota de 
la prova escrita. 
 
7.- L'alumnat serà informat d'aquestos criteris a l'inici de curs. 

 
 

CRITERIS D'ELABORACIÓ I QUALIFICACIÓ  
DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA. 

 
                                    

Cas que la qualificació global-final del curs siga d'Insuficient, es té la possibilitat de superar-lo 
en la prova extraordinària que es realitzarà a final del mes de juny.  
Els continguts sobre els quals es basarà aquesta prova escrita seran els desenvolupats al llarg del 
curs mitjançant les activitats que s'han anat realitzant (gènere i nombre, normes d'accentuació, la 
dièresi, l'apostrofació, lèxic útil, dictats). L'estructura de la prova serà similar a la de les proves 
que s'han dut a terme al llarg del curs (un dictat, 3-4 preguntes d'ortografia i una pregunta 
d'expressió escrita).  
Per a poder superar la prova extraordinària serà imprescindible entregar els temes i/o treballs 
realitzats al llarg del curs que es tingueren pendents.  
Es tindran en compte tots els treballs i exercicis complementaris realitzats en la preparació de 
la prova sempre que es presenten de forma clara i ordenada, podent arribar a comptar fins un 
20% de la qualificació global extraordinària. El 80% restant s’obtindrà de la nota del control. 
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