
7-  AVALUACIÓ. 

         7a.  Criteris d'avaluació. 

Els criteris d’avaluació generals del curs són els següents: 

1. Captar les idees essencials de textos orals, de diferent tipus i distint nivell de 
formalització i reproduir el contingut en textos escrits. 

2. Aplicar els coneixements sobre el valencià i el castellà i les normes de l’ús lingüístic per 
a solucionar problemes de comprensió de textos orals i escrits, i per a la composició i la 
revisió dirigida dels textos propis d’este curs. 

3. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les normes 
de la comunicació: usar el torn de paraula; organitzar el discurs, escoltar i incorporar les 
intervencions dels altres. 

4. Valorar el valencià com a vehicle de comunicació i usar-lo progressivament en 
situacions formals i informals. Incorporar el valencià a tots els àmbits d’ús de la 
llengua, especialment a l’àmbit acadèmic com a vehicle d’aprenentatge. 

5. Fer ús de la mediació per a assegurar l’èxit de la comunicació oral i escrita. Actuar com 
a intermediari entre els interlocutors que no poden comprendre’s de manera directa. 
Utilitzar la interpretació oral i la traducció escrita, així com saber fer resums i paràfrasis 
de la llengua de l’emissor quan el receptor no comprén el missatge original. 

6. Entendre instruccions i normes donades oralment; extraure idees generals i 
informacions específiques de reportatges i entrevistes; seguir el desenrotllament de 
presentacions breus relacionades amb temes acadèmics i plasmar-ho en forma 
d’esquema i resum. 

7. Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits narratius, descriptius i dialogats, de 
diferent tipus (incloent-hi els propis de la premsa escrita) i distint nivell de 
formalització; identificar-ne les intencions; diferenciar les idees principals i 
secundàries; reconéixerhi possibles incoherències o ambigüitats en el contingut; aportar 
una opinió personal. 

8. Fer explicacions orals senzilles sobre fets d’actualitat social, política o cultural, que 
siguen d’interés per a l’alumnat, de manera ordenada, ajustant-se a un pla o guió previ, 
amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la 
comunicació; adequar el tema a la situació comunicativa; mantindre l’atenció del 
receptor. 

9. Elaborar el resum d’una exposició o debat oral sobre un tema específic i conegut; 
reflectir els principals arguments i punts de vista dels participants. 

10. Extraure i contrastar informacions concretes i identificar el propòsit en els textos escrits 
més usats per a actuar com a membres de la societat; seguir instruccions en àmbits 
públics i en processos d’aprenentatge d’una certa complexitat; inferir el tema general i 
els temes secundaris; distingir com s’organitza la informació. 

11. Crear textos escrits de diferent tipus (narratius, descriptius i dialogats) en suport de 
paper i digital; adequar el registre a la situació comunicativa; utilitzar-ne l’estructura 
organitzativa per a ordenar les idees amb claredat; enllaçar els enunciats en seqüències 
lineals cohesionades respectar els criteris de correcció gramatical i ortogràfica, amb un 
vocabulari ric i variat; respectar els criteris de correcció gramatical, ortogràfica i 
tipogràfica. Valorar la importància de planificar i revisar el text. 

12. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un tema, a fi d’elaborar un 
text de síntesi en què es reflectisquen tant les informacions principals i els punts de vista 
trobats com el punt de vista propi. 

13. Comprendre l’origen i evolució del castellà i del valencià, identificar i localitzar els 
fenòmens de contacte entre les distintes llengües constitucionals i conéixer les 
característiques fonamentals del bilingüisme. 

14. Conéixer la diversitat lingüística d’Europa, d’Espanya i de la Comunitat Valenciana; 
valorar esta diversitat com un patrimoni que ens enriquix a tots i a totes. 



15. Identificar els trets lingüístics propis de distints usos geogràfics, socials i estilístics del 
valencià i del castellà, per mitjà de l’observació directa i la comparació de produccions 
diverses. 

16. Conéixer la terminologia lingüística necessària per a la reflexió sobre l’ús. 
17. Reconéixer les diferents unitats de la llengua, les seues combinacions i, si és el cas, la 

relació entre estes i els seus significats. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les 
normes de l’ús lingüístic per a resoldre problemes de comprensió de textos orals i 
escrits, i per a compondre i revisar els textos de manera progressivament autònoma. 

18. Exposar una opinió sobre la lectura personal d’una obra completa, adequada a l’edat i 
relacionada amb els períodes literaris estudiats; avaluar l’estructura i l’ús dels elements 
del gènere, l’ús del llenguatge i el punt de vista de l’autor; situar bàsicament el sentit de 
l’obra en relació amb el seu context i amb la pròpia experiència. 

19. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o 
fragments, considerant la presència de certs temes recurrents, el valor simbòlic del 
llenguatge poètic i l’evolució dels gèneres, de les formes literàries i dels estils. 

20. Mostrar el coneixement de les relacions entre les obres llegides i comentades, el context 
en què apareixen, i les autores i els autors més rellevants de la història de la literatura; 
fer un treball personal d’informació i de síntesi, o d’imitació i recreació, en suport de 
paper i digital. 

21. Identificar el gènere a què pertany un text literari llegit en la seua totalitat. Reconéixer-
ne els elements estructurals bàsics, els grans tipus de recursos lingüístics i emetre una 
opinió personal. Utilitzar estos coneixements en la producció de textos d’intenció 
literària. 

22. Establir relacions entre obres, autors i moviments que constituïxen un referent clau en la 
història de la literatura fins al segle XVIII —incloent-hi els de les llengües 
constitucionals— i els elements més destacats del context cultural, social i històric en 
què apareixen. 

23. Planificar i dur a terme, individualment i en equip, la consulta de diverses fonts 
d’informació tant en suports tradicionals (per mitjà de l’ús d’índexs, de fitxes i d’altres 
sistemes de classificació de fonts), com els que proporcionen les tecnologies de la 
informació i la comunicació, en el marc de treballs senzills d’investigació. Utilitzar els 
processadors de textos i ser capaç d’aplicar-los a treballs senzills d’investigació, fent ús 
dels mitjans informàtics complementaris (Internet, bases de dades, CD, DVD, etc.). 

24. Identificar, en textos orals i escrits, imatges i expressions que denoten alguna forma de 
discriminació (de gènere, social, relacionada amb el grup ètnic, etc.), evitar-ne l’ús i 
utilitzar el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes. 

25. Identificar els principals recursos utilitzats pels mitjans de comunicació per a elaborar i 
difondre informacions i opinions. 

           7b.  Instruments d'avaluació. 

Els instruments d’avaluació que utilitzaré al llarg del curs seran: 

                                 - Exàmens dels temes treballats a classe. 
                                 - Resums escrits. 
                                 - Llibretes del treball diari. 
                                 - Redaccions. 
                                 - Exposició pública d’un tema. 
                                 - Treballs monogràfics específics. 
                                 - Converses intencionades. 
                                 - Utilització del diccionari i altres materials de suport. 
                                 - Utilització de la xarxa d’Internet per a treballs d’investigació.                                   

             7c.   Criteris de qualificació. 



El curs està dividit en tres avaluacions i a final de curs es traurà la mitja de les tres avaluacions.  

Per a traure la nota de l’avaluació es tindrà en compte: 

- La mitja dels exàmens realitzats en cada avaluació valdrà el 100% de la nota de 
l’avaluació. 

- El treball diari, l’actitud a classe i davant l’assignatura, l’interés que té l’alumne 
per intentar utilitzar la llengua a nivell oral en l’hora de classe, sobretot quan 
s’adrecen a mi. Tot això servirà per a arredonir la nota mitja de l’avaluació, cap 
amunt o cap avall. 

- Al total se li sumarà un 0’15 per cada positiu aconseguit per la presentació del 
treballs voluntaris demanats durant l’avaluació. 

- En cas de dubte per a arredonir la nota final de l’avaluació demanaré la llibreta 
a l’alumne que es trobe en eixe cas.   

A final de curs es traurà la mitja de les tres avaluacions i es valorarà l’evolució de l’alumne al 
llarg del curs i les seues dificultats per a arredonir eixa nota final de curs. 

Si l’alumne no arriba a l’aprovat tindrà dret a presentar-se a una prova extraordinària per a 
recuperar l’assignatura. 

Si l’alumne passara de curs amb aquesta assignatura suspesa podria recuperar-la de les següents 
maneres: o bé aprovant les dues primeres avaluacions del curs següent (en aquest cas quart) o bé 
presentant-se i aprovant les proves extraordinàries que es convocaren. 
. 

           7d.  Activitats de reforç i ampliació. 

En un procés d'ensenyament-aprenentatge basat en la identificació de les necessitats de l'alumne 
(el domini del llenguatge és un factor decisiu en el seu desenvolupament psicològic i en el seu 
acostament al coneixement), és fonamental oferir-li tots els recursos educatius que siguen 
necessaris perquè la seua formació s'ajuste a les possibilitats que té; en uns casos, perquè 
aquestes són més grans que les del grup, i en uns altres, perquè necessita reajustar el seu propi 
ritme d'aprenentatge. Per a atendre la diversitat de nivells de coneixement i de possibilitats 
d'aprenentatge, és a dir, per a adequar l'ensenyament a l'aprenentatge i per a fer compatibles la 
comprensivitat i la diversitat, en cada unitat es proposen activitats noves, diferenciades entre les 
d'ampliació i les de reforç, que figuren en els materials didàctics d'ús del professor, i que, pel 
mateix caràcter que tenen, depenen de l'aprenentatge de l'alumne per a decidir quines són, en 
quin moment es fan i com s’han d’aplicar, ja que no totes són igualment vàlides per a tots els 
alumnes. El treball de l'ortografia, del lèxic, de la comprensió lectora, etc., amb textos nous i 
activitats noves (tot això graduat), permet incidir en els continguts que més ho necessiten en 
cada cas. 

Per a assolir aquests objectius, s’han de fer servir tant els recursos propis del llibre de text de 
l'alumne com els dels materials complementaris (quaderns d'activitats per a l'alumne, guia del 
professor, carpeta de recursos del professor, etc.), sempre lligats, tots aquests, a cada unitat del 
llibre de text. 

En el present curs escolar, comptem amb set alumnes en 3r d'ESO de necessitats educatives de 
suport específic, prèvia avaluació psicopedagògica i el seu corresponent informe tècnic, que 
determina la justificació d'aplicar-los una adaptació curricular individual significativa a les àrees 
instrumentals (castellà i matemàtiques). En la resta d'àrees que són impartides a la mateixa aula 
que el grup de referència, procedeix l'aplicació d'una adaptació curricular no significativa. 



Aquesta mesura general d'atenció a la diversitat no modifica significativament la programació 
del grup al que pertany l'alumne o alumna, però sí introdueix canvis quant a l'adequació dels 
objectius, l'eliminació de determinats continguts, la personalització de les estratègies 
metodològiques i per tant, la modificació dels criteris i sistemes d'avaluació. 


