
IES EL RAVATXOL 
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA CURS 0202   020I

PLANTEJAMENT DE L’ASSIGNATURA I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

ESO

MATERIAL. 
Llibre de text: Valencia: llengua i literatura.
Llibreta quadriculada de  grapes. (Per a 3r i 4t possibilitat de carpesa)
Bolígraf blau o negre per a l’escriptura normaal (realització de treballs,a acti itats,a examaens...) El roig
o el  erd es reser aran per a les correccions. Cal e itar el llapis i fer un bon ús del corrector. 

EXÀMENS. 
Comaprendran els conceptes i practiques que hema treballat fins el maomaent i que haurema seleccionat
prè iamaent. Es tindra en comapte l’e olució progressi a maostrada per l’alumane’a. 

LECTURES. 
Una per a aluació. Caldra fer un examaen o un treball  de creació propia sobre les lectures tot  i
utilitzant  diferents  recursos  i  maaterials:  maanuals  i’o  plastics  (maurals,a  exposicions  orals...),a  TIC
( ideolit,a booktrailer...).

LLIBRETA. 
L’alumane’a tindra semapre la llibreta disponible,a en ordre,a per tal que el professor la puga re isar
semapre que la necessite i puga tenir-la en comapte per a l’a aluació. L’ordre i la bona presentació de
la llibreta i dels treballs es  alorara positi amaent: caldra deixar maarges,a posar la data a l’inici de
l’acti itat del dia i caldra fer una bona lletra i que es puga llegir sense dificultat. 

TREBALLS. 
És possible que una  egada al maes s’indique una tasca que per les seues característiques necessite
maés temaps per a la seua elaboració; les anomaenarema treballs i es disposara d’una setmaana o quinze
dies (segons) per a realitzar-lo abans de lliurar-lo al professor. Tamabé comaptaran per a la nota global
de l’a aluació. 

CORRECCIO EN L'EXPRESSIO. 
Per tal de maillorar l'expressió escrita establirema un codi de correcció. El professor assenyalara les
faltes d'ortografia,a  lèxiques i maorfosintactiques de diferents maaneres per tal  d'ajudar l'alumanat a
corregir-les. 

Ortografiques: lletres i accents. Les encerclarema: Ex: balla b a; past i s

Lèxiques: paraules. Les subratllarema amab una línia: Ex: taulell d'anuncis 

Morfosintactiques:  erbs,a pronomas,a sintagmaes... Les subratllarema amab dues línies: Ex: Ema portat 

ORAL. 
Sera condició indispensable per apro ar l’assignatura parlar  alencia en les relacions de l’aula.
 
COMPORTAMENT EN CLASSE. 
Una bona disposició i  una  actitud respectuosa  són maaximaes  indispensables  per  a  crear  un bon
amabient de treball. No es toleraran en cap cas faltes de respecte als comapanys ni al professorat.
Naturalmaent,a el comaportamaent en classe es tindra en comapte a l’hora de calcular la nota global
d’a aluació. 



CRITERIS DE QUALIFICACIO. 

1r, 2n i 3r ESO
 %

Instruments (síntesi) 4t ESO   
%

Instruments (síntesi)

Examaens
60%

Comapro ació d’acti itats fetes. Realització de
pro es específiques i examaens.

Examaens
70%

Realització  de  pro es
específiques i examaens.

Treball diari
30%

Acti itats  practiques,a  orals  i  escrites.  Llibre
de lectura obligatoria.

Comaentari
de  text  i
redaccions
20%

Normaalmaent  aquests  treballs
es realitzaran en classe coma
un examaen.

Actitud
10%

Atenció,a  participació,a  interés,a  puntualitat,a
respecte a les persones i maaterials. Llibre de
lectura  oluntaria.

Llibre  de
lectura
obligatoria
10%

Realització  d’un  control  de
lectura  oral  o  escrit  o  d’un
treball.

*Faltes d’ortografia i expressió: 
1r, 2n i 3r d’ESO: Les faltes de gramaatica i d’expressió es penalitzaran amab 2’I pts. cadascuna fins a un total d’I pt.
per treball o examaen.

4t ESO: Les faltes de gramaatica i d’expressió es penalitzaran amab 2’25 pts. cadascuna fins a un total de 0 pts. per
treball o examaen.

RECUPERACIO DE L’ASSIGNATURA EN PROVA EXTRAORDINÀRIA.
Si al final de curs no s’ha superat l’assignatura es disposara d’una pro a extraordinaria al maes de juliol de
tots aquells continguts estudiats durant el curs.

RECUPERACIO DE L’ASSIGNATURA PENDENT DE CURSOS ANTERIORS.
Si  s’apro en  les  0  primaeres  a aluacions  del  curs  actual,a  es  considerara  que  l’alumane’a  ha  recuperat
l’assignatura  pendent  del  curs  anterior.  En  cas  de  no  ser  així,a  existeix  la  con ocatoria  d’un  examaen
extraordinari de tota la maatèria al maes d’abril o maaig.


