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3. Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents:

BLOC 1: CONTINGUTS COMUNS A L'APRENENTATGE DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre les causes i 
les conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics corresponents a este nivell per mitjà 
de la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis i proposar un pla ordenat i flexible 
d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, l’estimació del 
temps necessari i l’organització del treball individual i grupal.

BL1.2. Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs, a partir de
la comprensió de textos orals i escrits, continus i discontinus, usats com a fonts, a les quals es pot 
accedir a través de diversos mitjans (biblioteques, Internet, museus, eixides de camp) i aplicar 
estratègies, d’acord amb el seu nivell, de busca, registre, selecció i organització de la informació.

BL1.3. Interpretar les dades, evidències i informació per mitjà de la representació en forma de 
gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesi de conclusions i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió i duració i en un context geogràfic.

BL1.4. Comunicar de forma oral o per escrit el procés d’aprenentatge i els resultats per mitjà de 
textos corresponents a diversos gèneres, complir els requisits formals, l’adequació, la coherència i 
la correcció gramatical corresponent al seu nivell educatiu per a transmetre de forma organitzada 
els seus coneixements, interactuar en diversos àmbits amb un llenguatge no discriminatori i 
utilitzar la terminologia conceptual adequada.

BL1.5. Usar diferents ferramentes informàtiques per a buscar, seleccionar i emmagatzemar 
diversos documents, considerats com a fonts, de forma contrastada en mitjans digitals i col·laborar
i comunicar-se per a elaborar continguts i interpretar-los compartint esta informació en entorns 
virtuals d’aprenentatge i adoptar un comportament que previnga males pràctiques.



BL1.6. Descriure aquells aspectes relatius als coneixements i destreses històriques i geogràfiques 
que contribuïxen al desenrotllament de les competències que es demanden per a continuar en 
estudis posteriors tant de caràcter acadèmic com professional i relacionar estes competències 
amb les professions on s’usen.

BL1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes i assumir diversos rols 
amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i companyes demostrar empatia i 
reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies.

BL1.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i proposar 
accions sent conscient se les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu 
desenrotllament i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.

CRITERIS DE LES ASSIGNATURES DE CASTELLÀ I VALENCIÀ 

BLOC 1

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i registres diferents, especialment 
conversacionals, narratius i descriptius propis dels àmbits personal, acadèmic i social pròxims als interessos 
de l’alumnat, analitzant les característiques formals i de contingut i els elements no verbals, utilitzant, 
seguint models, les estratègies de comprensió oral adequades al text i al propòsit de l’escolta.

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l’ajuda del professor, textos breus dels àmbits 
personal, acadèmic i social, de temes pròxims a l’alumne, especialment de tipologia textual narrativa i 
descriptiva, utilitzant les estratègies d’expressió oral i els elements no verbals adequats a la situació 
comunicativa i a l’objectiu proposat, aplicant les propietats textuals i el lèxic adequat al nivell, per a practicar
aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament.

BLOC 2

BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, de tipologies 
diverses (especialment narratius i descriptius de forma autònoma, instructius i expositius breus, relacionats 
amb l’activitat acadèmica, amb l’ajuda del professorat i dels companys, i seqüències argumentatives 
breus i senzilles), a través de l’anàlisi dels elements formals i de contingut propis del nivell acadèmic, 
utilitzant les estratègies de comprensió lectora adequades al text i a l’objectiu de la lectura, per a construir el 
significat global del text i per al gaudi personal.

BL 2.2. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica, gramatical i lèxica 
del nivell educatiu, textos en suports diversos dels àmbits personal, acadèmic i social, de diverses tipologies 
(especialment narratius i descriptius, de forma autònoma i creativa, instructius i expositius breus relacionats 
amb l’activitat acadèmica amb l’ajuda del professorat i dels companys, i justificacions breus i senzilles), 
aplicant les estratègies del procés d’escriptura i utilitzant un llenguatge no discriminatori.

BL2.5. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball individuals o col·lectius, amb ajuda de guies i 
models i la direcció del professorat, sobre temes motivadors per a l’alumnat, seguint les fases del procés d’un
projecte de treball, per a obtindre un producte final original de caràcter narratiu o descriptiu, fent una 
previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats; adaptar-lo a canvis i imprevistos transformant 
les dificultats en possibilitats; avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final, i comunicar de forma 
personal els resultats obtinguts.



BLOC 3

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant correctament les normes ortogràfiques de la llengua pròpies del 
nivell educatiu.

BL3.3. Identificar els distints procediments de creació del lèxic, propis del nivell educatiu, distingint entre 
els morfològics i els préstecs d’altres llengües, per a enriquir el vocabulari.

BL3.6. Reconeixer els elements de la comunicació que intervenen en textos instructius i expositius i 
justificar si complixen les propietats textuals, atenent la coherencia i cohesió, propies del nivell educatiu, per 
a, despres d’un proces de reflexió, realitzar un us adequat de la llengua.

BLOC 4

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literaries proximes als seus gustos, triades lliurement o a proposta del 
professor, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions de textos adequats al nivell, aplicant, de 
manera guiada, tecniques expressives i teatrals.

BL4.3 Exposar, en suports diversos, orals i escrits, amb la supervisió del professor, les conclusions critiques i
raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ciencia, analitzant, i comparant obres, 
personatges, temes i topics universals en creacions de diferent naturalesa.

4. Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

- Es valoraran totes les tasques que el professorat propose a l’alumnat per mitjà de suport 
digital (Classroom. mail…) 

- Es valorarà l’interés en aprendre a través preguntes i la comunicació amb el professorat. 

Aquests instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curs anteriors 

Hauran de realitzar les tasques que li farà arribar el professorat vida correu electrònic, classroom o a
través  de web família fins el 29 de maig.

4.2 Convocatòria extraordinària



Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que
no es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al
llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

La nota final es calcularà de la mitjana aritmètica de la 1ª i 2ª avaluació (50%-50%). 

La nota de la tercera avaluació contarà per a pujar la nota final fins a un màxim de 2 punts. La
qualificació de la tercera avaluació s’obtindrà de la següent forma: 

- 80% TASQUES centrades en activitats del blocs de ontinguts específicats.  

- 20% ACTITUD (entrega de les tasques, realització de les tasques amb cura i correcció i 
realització de tasques optatives)

L’alumne que no realitze les tasques proposades durant aquesta tercera avaluació les haurà de 
recuperar el curs vinent.

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

Alumnat amb assignatures pendents de Socials, Valencià o Castellà de 1r d’ESO:

Per aprovar les assignatures pendents, l’alumnat haurà de presentar  el treball que li indique el 
seu professor/a d’àmbits per mitjà del Classroom, correu electrònic o web família en la data 
indicada: 29 de maig (data màxima).

5.2 Convocatòria extraordinària

Realització d’una prova extraordinària o treball (si les circumstàncies ho  permeten de manera 
presencial i, si no és possible, via online) que comptarà el 100%.



ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC 

3ª AVALUACIÓ. 2n d’ESO. IES FUENTE SAN LUIS. CURS: 2019/20.

3. Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents:

El departament de Geografia i Història planteja els següents criteris per a la tercera avaluació: 

BLOC 1: CONTINGUTS COMUNS A L'APRENENTATGE DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

2n.GH.BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre les

causes  i  conseqüències  de fets  i  processos  històrics  i  geogràfics  corresponents  a  aquest  nivell

mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis, i proposar un pla ordenat i

flexible  d’accions  que  facilite  la  selecció  d’informació  i  recursos  a  partir  de  fonts  diverses,

l’estimació del temps necessari i l’organització del treball individual i grupal.

2n.GH.BL1.2. Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs, a

partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i discontinus, usats com a fonts, als quals

es pot accedir a través de diversos mitjans (biblioteques, internet, museus, eixides de camp), i

aplicar estratègies, d’acord amb el seu nivell, de recerca, enregistrament, selecció i organització de

la informació

2n.GH.BL1.3. Interpretar les dades, les evidències i la informació mitjançant la seua representació

en forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i

situar els fets fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i durada, i

en un context geogràfic

2n.GH.BL1.4.  Comunicar  oralment  o  per  escrit  el  procés  d’aprenentatge  i  els  seus  resultats

mitjançant textos corresponents a diversos gèneres; complir els requisits formals, l’adequació, la

coherència  i  la  correcció  gramatical  corresponent  al  seu  nivell  educatiu  per  a  transmetre  de

manera organitzada els seus coneixements; interactuar en diversos àmbits amb un llenguatge no

discriminatori, i utilitzar la terminologia conceptual adequada.

2n.GH.BL1.5. Usar diverses eines informàtiques per a buscar, seleccionar i emmagatzemar diversos

documents,  considerats  com  a  fonts,  de  manera  contrastada  en  mitjans  digitals;  col·laborar  i

comunicar-se per a elaborar continguts i interpretar-los compartint aquesta informació en entorns



virtuals d’aprenentatge, i adoptar un comportament que previnga males pràctiques. 

2n.GH.BL1.6.  Descriure  aquells  aspectes  relatius  als  coneixements  i  les  destreses  històriques  i

geogràfiques que contribueixen al desenvolupament de les competències que es demanen per a

continuar en estudis posteriors tant de caràcter acadèmic com professional, i relacionar aquestes

competències amb les professions on s’usen.

2n.GH.BL1.7. Participar en equips de treball per a assolir metes comunes, assumint diversos rols

amb  eficàcia  i  responsabilitat;  donar  suport  a  companys  i  companyes,  demostrant  empatia  i

reconeixent  les  seues  aportacions,  i  utilitzar  el  diàleg  igualitari  per  a  resoldre  conflictes  i

discrepàncies.

2n.GH.BL1.8. Fer de manera eficaç tasques o projectes; tenir iniciativa per a emprendre i proposar

accions, sent conscient de les seues fortaleses i febleses; mostrar curiositat i interés durant el seu

desenvolupament, i actuar amb flexibilitat, buscant solucions alternatives. 

BLOC 4: HISTÒRIA 

2n.GH.BL4.1. Identificar la formació de la Monarquia Hispànica o la difusió de moviments artístics

com el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats rellevants que es donen en

aquests processos. 

2n.GH.BL4.2.  Establir  relacions  entre  diverses  causes  i  conseqüències  per  a  explicar  processos

històrics  que  es  desenvolupen  en  l’Edat  Moderna,  i  contrastar  diverses  explicacions

historiogràfiques sobre aquests processos

2n.GH.BL4.3.  Comparar  diversos  conjunts  de  creences,  comportaments  socials  i  institucions,  i

explicar a partir d’aquesta comparació alguns conflictes socials en l’Edat Mitjana, les desigualtats

de classe i  gènere, els canvis en les representacions artístiques o els moviments culturals com

l’humanisme i la revolució científica.

2n.GH.BL4.4.  Contrastar  la  informació  que  proporcionen  diverses  fonts,  tant  primàries  com

secundàries,  per  a  conéixer  les  característiques  de  les  societats  modernes  o  les  seues

contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi, i mostrar els límits d’aquestes fonts en relació amb

el biaix derivat del seu origen o autor o context a partir d’algun exemple concret.

2n.GH.BL4.5.  Destacar  amb  perspectiva  històrica  fets  com  el  procés  de  configuració  de  la

Monarquia Hispànica, o la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’aquests fets del passat

amb fenòmens posteriors com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment

cultural en l’art i la ciència o la identitat d’algunes comunitats o col·lectius. 



2n.GH.BL4.6.  Destacar  la  diversitat  cultural  generada  per  les  dinàmiques  històriques  de  l’Edat

Moderna en tant que ha representat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se

com les  diferències  culturals  van donar  lloc  també a situacions de discriminació (persecucions

religioses,  colonització  americana,  esclavitud)  a  partir  del  contrast  de  testimonis,  imatges  i

representacions del passat.

El departament de Valencià i Castellà plantegen els següents criteris per a la tercera avaluació: 

BLOC 1

BL1.3.  Interpretar  textos  orals  i  audiovisuals  de  gèneres,  tipologies  i  registres  diferents,

especialment conversacionals, narratius i descriptius propis dels àmbits personal, acadèmic i social

pròxims  als  interessos  de l’alumnat,  analitzant  les  característiques  formals  i  de  contingut  i  els

elements no verbals, utilitzant, seguint models, les estratègies de comprensió oral adequades al

text i al propòsit de l’escolta.

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l’ajuda del professor, textos breus dels

àmbits personal, acadèmic i social, de temes pròxims a l’alumne, especialment de tipologia textual

narrativa i descriptiva, utilitzant les estratègies d’expressió oral i els elements no verbals adequats

a la situació comunicativa i a l’objectiu proposat, aplicant les propietats textuals i el lèxic adequat al

nivell, per a practicar aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament.

BLOC 2

BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, de

tipologies  diverses  (especialment  narratius  i  descriptius  de  forma  autònoma,  instructius  i

expositius  breus,  relacionats  amb  l’activitat  acadèmica,  amb  l’ajuda  del  professorat  i  dels

companys, i seqüències argumentatives breus i senzilles), a través de l’anàlisi dels elements formals

i  de  contingut  propis  del  nivell  acadèmic,  utilitzant  les  estratègies  de  comprensió  lectora

adequades al text i a l’objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i per al gaudi

personal.

BL 2.2. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica, gramatical i

lèxica del nivell educatiu, textos en suports diversos dels àmbits personal, acadèmic i social, de

diverses tipologies (especialment narratius i descriptius, de forma autònoma i creativa, instructius i



expositius breus relacionats amb l’activitat acadèmica amb l’ajuda del professorat i dels companys,

i  justificacions  breus  i  senzilles),  aplicant  les  estratègies  del  procés  d’escriptura  i  utilitzant  un

llenguatge no discriminatori.

BL2.3. Avaluar, amb ajuda de guies i del professorat, individualment i en equip, els textos escrits

propis o aliens, com a part del procés d’escriptura, identificant els errors d’adequació, coherència,

cohesió i correcció del nivell educatiu, i resolent els dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb

l’ajuda de diccionaris impresos o digitals i altres fonts de consulta.

BL  2.4.  Resumir  textos  orals  i  escrits  narratius  i  descriptius,  seleccionant  les  informacions

essencials, generalitzant informacions relacionades i elaborant un text coherent i cohesionat que

no reproduïsca literalment parts del text original, amb la finalitat d’informar del contingut dels

textos altres persones.

BL2.5. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball individuals o col·lectius, amb ajuda

de guies i models i la direcció del professorat, sobre temes motivadors per a l’alumnat, seguint les

fases del  procés d’un projecte de treball,  per a obtindre un producte final original  de caràcter

narratiu  o  descriptiu,  fent  una  previsió  de  recursos  i  temps  ajustada  als  objectius  proposats;

adaptar-lo a canvis i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats; avaluar amb ajuda de

guies el procés i el producte final, i comunicar de forma personal els resultats obtinguts.

BLOC 3

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant correctament les normes ortogràfiques de la llengua

pròpies del nivell educatiu.

BL3.3. Identificar els distints procediments de creació del lèxic, propis del nivell educatiu, distingint

entre els morfològics i els préstecs d’altres llengües, per a enriquir el vocabulari.

BL3.6. Reconeixer els elements de la comunicació que intervenen en textos instructius i expositius i

justificar si  complixen les propietats textuals, atenent la coherencia i cohesió, propies del nivell

educatiu, per a, despres d’un proces de reflexió, realitzar un us adequat de la llengua.



BLOC 4

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literaries proximes als seus gustos, triades lliurement o a proposta

del professor, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions de textos adequats al nivell,

aplicant, de manera guiada, tecniques expressives i teatrals.

BL4.3 Exposar, en suports diversos, orals i escrits, amb la supervisió del professor, les conclusions

critiques i  raonades,  sobre les  connexions  entre  la  literatura,  les  arts  i  la  ciencia,  analitzant,  i

comparant obres, personatges, temes i topics universals en creacions de diferent naturalesa.

BL4.4 Analitzar, amb la supervisió del professor, un corpus de textos literaris, seleccionats entorn

d’un tema o topic comu, com a forma d’aproximació a la literatura, identificant els trets essencials

de l’epoca i les caracteristiques del genere i realitzant un comentari de forma i contingut per a

expressar raonadament les conclusions extretes, per mitja de la formulació d’opinions personals.

  4. Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris

d’avaluació.

     4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

• Es valoraran totes les tasques que el professorat propose a l’alumnat per mitjà de suport

digital (Classroom, Aules, o correu electrònic…) 

• Es valorarà l’interés en aprendre a través preguntes i la comunicació amb el professorat. 

Aquests instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert

en l’apartat anterior.

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curs anteriors 

Hauran de realitzar les tasques que li farà arribar el professorat vida correu electrònic, classroom o

a través  de web família fins el 29 de maig.



4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves

extraordinàries. L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà

quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies

que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que

no es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al

llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

La nota final es calcularà de la mitjana aritmètica de la 1ª i 2ª avaluació (50%-50%). 

La nota de la tercera avaluació contarà per a pujar la nota final fins a un màxim de 2 punts. La

qualificació de la tercera avaluació s’obtindrà de la següent forma: 

• 80% TASQUES centrades en activitats del blocs de ontinguts específicats.  

• 20% ACTITUD (entrega de les tasques,  realització de les tasques amb cura i  correcció i

realització de tasques optatives)

L’alumne que no realitze les tasques proposades durant aquesta tercera avaluació les haurà de

recuperar el curs vinent.

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

Alumnat amb assignatures pendents de Socials, Valencià o Castellà de 1r d’ESO:

Per aprovar les assignatures pendents, l’alumnat haurà de presentar  el treball que li indique el seu

professor/a d’àmbits per mitjà del Classroom, correu electrònic o web família en la data indicada:

29 de maig (data màxima).



5.2 Convocatòria extraordinària

Realització d’una prova extraordinària o treball  (si  les circumstàncies ho  permeten de manera

presencial i, si no és possible, via online) que comptarà el 100%.

NIVELL 3 PMAR

ASSIGNATUR
A

ASL

Professorat - ESTRELLA SÁENZ
- IRENE GARCÍA
-
-
-

3. Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents:

2.1. Aplica estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos.

2.2. Llig, comprén, interpreta i valora textos.

2.3. Manifesta una actitud crítica davant la lectura de qualsevol tipus de textos o obres literàries a 
través d'una

lectura reflexiva que permeta identificar postures d'acord o desacord respectant en tot moment les 
opinions

dels altres.

2.4. Selecciona els coneixements que s'obtinguen de les biblioteques o de qualsevol altra font 
d'informació

impresa en paper o digital i els integra en un procés d'aprenentatge continu.

2.5. Aplica progressivament les estratègies necessàries per a produir textos adequats, coherents i 
cohesionats.



2.6. Escriu textos en relació amb l'àmbit d'ús.

2.7. Valora la importància de l'escriptura com a eina d'adquisició dels aprenentatges i com a estímul 
del desenvolupament personal.

3.1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d'ús per a resoldre problemes de 
comprensió de

textos orals i escrits, i per a compondre i revisar, de manera progressivament autònoma, dels textos 
propis i

aliens, utilitzant la terminologia gramatical necessària per a l'explicació dels diversos usos de la 
llengua.

3.2. Reconèixer i analitzar l'estructura de les paraules pertanyents a les diferents categories 
gramaticals,

distingint les flexives de les no flexives.

3.3. Comprendre i valorar les relacions d'igualtat i de contrarietat que s'estableixen entre les 
paraules i el seu

ús en el discurs oral i escrit.

3.4. Usar de manera efectiva els diccionaris i altres fonts de consulta, tant en paper com en format 
digital, per resoldre dubtes en relació al maneig de la llengua i per enriquir el propi vocabulari.

3.5. Observar, reconèixer i explicar els usos dels grups nominals, adjectivals, verbals, 
preposicionals i adverbials.

4.1.Llegir obres de la literatura universal,espanyola i valenciana de tots els temps i de la literatura 
juvenil, properes als propis gustos i aficions, mostrant interés per la lectura.

4.2. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música, pintura, 
cinema, etc., com a expressió del sentiment humà, analitzant i interrelacionant obres (literàries, 
musicals, arquitectòniques ...), personatges, temes, etc. de totes les èpoques.

4.3. Fomentar el gust i l'hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font d'accés al 
coneixement i com a instrument d'oci i diversió que permet explorar móns diferents als nostres, 
reals o imaginaris.

4.4. Redactar textos personals d'intenció literària seguint les convencions del gènere, amb intenció 



lúdica i creativa.

5.1. Analitzar i identificar les formes de representació del nostre planeta: el mapa i localitzar espais 
geogràfics i llocs en un mapa.

5.2. Tenir una visió global del medi físic valencià, espanyol, europeu i mundial, de les seues 
característiques generals i dels seus processos de canvi, entenent que els seus components estan 
interrelacionats i que condicionen la distribució de la població i les activitats humanes.

5.3.Descriure les peculiaritats d'aquest mitjà físic, insistint en la singularitat del medi físic espanyol.

5.4. Situar al mapa de la Comunitat Valenciana i d'Espanya les principals unitats i elements del 
relleu de la nostra comunitat o de la Península, així com els grans conjunts o espais bioclimàtics. 

5.5. Conèixer i descriure els grans conjunts bioclimàtics que conformen l'espai geogràfic espanyol i 
valencià.

5.7. Situar al mapa d'Europa les principals unitats i elements del relleu continental.

5.9. Localitzar en el mapamundi físic les principals unitats del relleu mundials i els grans rius. 
Localitzar en el globus terraqüi les grans zones climàtiques i identificar les seues característiques.

6.1. Analitzar les característiques de la població espanyola i valenciana, la seua distribució, 
dinàmica i evolució, així com els moviments migratoris.
6.2. Conèixer l'organització territorial i política de la Comunitat Valenciana i d'Espanya en el 
context de la UE i del món globalitzat.
6.5. Reconèixer les activitats econòmiques que es realitzen a Europa, en els tres sectors, identificant
diferents polítiques econòmiques.
6.6. Comprendre el procés d'urbanització, els seus pros i contres a Europa.
6.7. Comentar la informació en mapes del món sobre la densitat de població i les migracions.
6.8. Entendre la idea de "desenvolupament sostenible" i les seues implicacions.

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

Per dur a terme el procés avaluador es tindran en compte.
1. Control  del treball de l’àmbit (dels exercicis, de la presentació i ordre de tot el material, del 
treball



complementari, de l’ús del l’ortografia, etc.)
2. Valoració de la participació en aquest trimestre (grau de preparació del tema, visionat del material
complementari...) curricular de l’alumne.
3.Quant a les activitats d’ampliació, es podrà recórrer a materials diferents per tal d’aprofundir en 
els
coneixements assolits i disposar d’un major ventall de recursos comunicatius i d’autoaprenentatge.
4.L’atenció a la diversitat: Pel que fa als nivells curriculars, es diversificarà la dificultat de les 
activitats a realitzar, adaptant-les als nivells particulars de cada alumne. També es contemplarà la 
diversificació en les proves i en la valoració de cada concepte avaluador
Aquests instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

No n’hi ha cap.

4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves 
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà 
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies 
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no
es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al 
llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs
L’avaluació de l’alumnat que participa en aquest programa serà contínua, formativa i integradora i 
es
relacionarà també amb el grau de maduresa amb què hagen aconseguit els objectius proposats.
Pel que fa a les tres àrees de l’àmbit, se seguirà aquests percentatges a l’hora d’avaluar :
-Mitjana de la 1 i 2 avaluacions
-Les notes a partir del confinament serviran per millorar, si és el cas, la mitjana. No tenim en 
compte els terminis d’entrega de treballs, conegudes les circumnstàncies personals dels alumnes.

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 
No n’hi ha cap.



5.2 Convocatòria extraordinària

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L’avaluació de l’alumnat que participa en aquest programa serà contínua, formativa i integradora i 
es relacionarà també amb el grau de maduresa amb què hagen aconseguit els objectius proposats.
Pel que fa a les tres àrees de l’àmbit, faran una prova escrita presencial o pels mitjans possibles en 
eixe moment.

DEPARTAMENT: Valencià
MATÈRIA: Valencià, Llengua i Literatura

NIVELL 3r. d'ESO
ASSIGNATURA Valencià, Llengua i Literatura
Professorat - Miquel Àngel Escutia

3. Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació que prioritzarem en aquesta 3ª avaluació són els següents:

Bloc 1. Escoltar i parlar

BL1.1. Participar activament i respectuosament en intercanvis comunicatius reals o dramatitzats
dels  àmbits  acadèmic i  social  sobre temes de l’actualitat  pròxims als  seus interessos,  aportant
arguments  raonats  per  a  defendre  les  pròpies  opinions  de  manera  clara  i  ordenada,  prestant
atenció a la pronunciació i a la gestualitat i utilitzant el registre formal, les normes de cortesia i les
estratègies d’interacció oral.

BL1.2. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb
eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i companyes demostrant empatia i reconeixent
les seues aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.

BL1.3.  Interpretar  textos  orals  i  audiovisuals  de  gèneres,  tipologies  i  registres  diferents,  amb
especial  atenció als expositius (de manera autònoma) i  als  argumentatius (de manera guiada),
propis dels àmbits personal, acadèmic i social, analitzant les característiques formals i de contingut
i  els  elements no verbals,  i  utilitzant  de manera autònoma les estratègies de comprensió oral
adequades al text i al propòsit de l’escolta, per a formar-se una opinió pròpia.



BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l’ajuda del professor, textos formals dels
àmbits acadèmic i  social  de temes relacionats amb el currículum i l’actualitat,  especialment de
tipologia textual expositiva i argumentativa, utilitzant les estratègies d’expressió oral i els elements
no verbals adequats a la situació comunicativa i  a l’objectiu proposat,  i  aplicant les propietats
textuals i la riquesa lèxica, per a practicar aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament, amb
el suport de les TIC i l’ajuda del professor.

BL1.5.  Avaluar,  amb  la  supervisió  del  professorat  i  la  utilització  de  guies  i  gravacions,  les
produccions orals pròpies i dels companys, atenent la quantitat, qualitat, rellevància, pertinència i
claredat, i les normes de prosòdia, per a progressar en la competència comunicativa oral.

BL1.6. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats
als  coneixements  del  nivell  educatiu;  analitzar  els  coneixements,  habilitats  i  competències
necessàries

per al desenvolupament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar
alternatives davant de la presa de decisions vocacional.

Bloc 2. Llegir i escriure

BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, de
tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i, en especial, expositius) de forma autònoma
i argumentatius amb ajuda del  professorat i  dels companys) a través de l’anàlisi  dels elements
formals i de contingut propis del nivell educatiu, utilitzant les estratègies de comprensió lectora
adequades al text i a l’objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i com a
suport a les tasques d’aprenentatge.

BL 2.2. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica i gramatical i
lèxica del nivell educatiu, textos, en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, de
diverses tipologies (narratius, descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma autònoma i
argumentatius  amb ajuda del  professorat  i  dels  companys),  aplicant  les  estratègies  del  procés
d’escriptura i utilitzant un llenguatge no discriminatori.

BL2.3. Avaluar, amb la supervisió del professorat, els textos escrits propis o aliens, com a part del
procés d’escriptura, identificant els errors d’adequació, coherència, cohesió i correcció del nivell
educatiu, i resolent els dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb l’ajuda de diccionaris impresos o
digitals i altres fonts de consulta.

BL 2.4. Sintetitzar textos orals i escrits expositius i argumentatius utilitzant mapes conceptuals i
resums,  seleccionant  les  informacions  essencials,  generalitzant  informacions  relacionades  i
elaborant un text coherent i cohesionat que no reproduïsca literalment parts del text original ni
incloga interpretacions personals, per a usar la informació amb finalitats diverses segons la situació
de comunicació.

BL2.5. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball individuals o col·lectius, de forma
reflexiva i dialogada, sobre temes del currículum (amb especial interés per les obres literàries) o
sobre temes socials, científics i culturals, seguint les fases del procés d’un projecte de treball, per a
obtenir  un  producte  final  original  de  caràcter  expositiu  o  argumentatiu,  contrastant  les  fonts
d’informació,  detallant  les  referències  bibliogràfiques,  fent  una  previsió  de  recursos  i  temps



ajustada als objectius proposats; adaptar-lo a canvis i imprevistos transformant les dificultats en
possibilitats;  avaluar  amb  ajuda  de  guies  el  procés  i  el  producte  final,  i  comunicar  de  forma
personal els resultats obtinguts.

BL2.6. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius, sobre temes del currículum
(amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes socials, científics i culturals, del nivell
educatiu,  buscant  i  seleccionant  informació  en  mitjans  digitals  de  forma  contrastada;  crear
continguts per mitjà d’aplicacions informàtiques d’escriptori, i col·laborar i comunicar amb altres
filtrant i compartint informació i continguts digitals de forma segura i responsable.

B2.7.  Realitzar  amb  supervisió,  de  forma  eficaç,  tasques  o  projectes,  tenir  iniciativa  per  a
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues  fortaleses i debilitats, mostrar curiositat
i  interés durant el  desenvolupament i  actuar amb flexibilitat  buscant amb supervisió solucions
alternatives.

Bloc 3. Coneixement de la llengua

BL3.1.  Identificar  les  distintes  categories  gramaticals  que  componen  un  text  establint  la
concordança  entre  estes;  classificar-les,  analitzar-les  morfològicament,  reconeixent  el  paper
gramatical,  sintàctic  i  semàntic  que  exerceixen  en  el  discurs;  utilitzar-les  correctament  per  a
avançar en la comprensió i la creació de textos argumentatius.

BL3.2. Crear i revisar textos escrit s aplicant correctament les normes ortogràfiques de la llengua
pròpies del nivell educatiu.

BL3.3. Identificar els distints procediments de creació del lèxic, propis del nivell educatiu, distingint
entre els morfològics, els préstecs d’altres llengües, així com sigles, acrònims i abreviatures, per a
enriquir el vocabulari.

BL3.4.  Explicar  el  canvi  semàntic  que  afecta  el  significat  de  les  paraules  i  les  seues  causes,
identificant els seus mecanismes (metàfora, metonímia) per a diferenciar els usos connotatius i
denotatius del  llenguatge; reconéixer les relacions d’igualtat-semblança (camp semàntic i  camp
associatiu) i d’inclusió (hiperonímia i hiponímia) que s’estableixen entre les paraules per a captar el
sentit global d’un text.

BL3.5. Analitzar morfosintàcticament l’oració simple i classificar-la segons la naturalesa del predicat
(oracions  atributives,  predicatives,  actives,  transitives,  reflexives,  recíproques,  intransitives,
passives, perifràstiques,  reflexes i  mitjanes) per a,  de forma autònoma, expressar-se i  redactar
textos argumentatius de diverses modalitats oracionals amb major correcció i propietat.

BL3.6.  Reconéixer  els  elements  de  la  comunicació  que  intervenen  en  textos  argumentatius  i
justificar si compleixen les propietats textuals adequades al nivell, per a, després d’un procés de
reflexió, fer un ús adequat de la llengua.

BL3.7.  Explicar  els  orígens  històrics  de  les  llengües  d’Espanya  i  reconéixer  les  seues  varietats
geogràfiques, per a enriquir-se i desenvolupar una actitud respectuosa cap a la diversitat de la
llengua i un entorn plurilingüe i pluricultural.



Bloc 4. Educació literària

BL4.1 Realitzar lectures d’obres literàries pròximes als seus gustos, triades lliurement o a proposta
del professor, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions i improvisacions de textos
adequats al nivell, aplicant, amb supervisió, tècniques expressives i teatrals.

BL4.2  Elaborar  un  portfolio,  amb una selecció  de  documents  i  creacions  realitzats  a  partir  de
lectures, literàries i no literàries, pròximes als interessos de l’alumnat, de forma reflexiva i crítica.

BL4.3 Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les conclusions crítiques i raonades sobre les
connexions entre la literatura, les arts i la ciència, analitzant i comparant obres, personatges, temes
i tòpics universals, des de l’edat mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa.

BL4.4 Analitzar un corpus de textos literaris, de l’edat mitjana al segle XVIII, seleccionats entorn
d’un tema o tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura, identificant els trets essencials

del  context  sociocultural  i  literari  de  l’època  i  les  característiques  del  gènere,  i  realitzant  un
comentari de forma i contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitjà de
la formulació d’opinions personals.

4. Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

Considerem necessari i indispensable per a poder superar positivament les diferents avaluacions:

-Lliurar les activitats demanades per a les sessions de cada setmana.

-Entregar-les dins del termini establert (es valorarà com a vessant de l'actitud).

-Prova de lectura (llibre tercera avaluació):

LECTURES PRECEPTIVES:

1r TRIMESTRE: Francesc Gisbert. El misteri de la lluna negra. Tabarca Narrativa



2n TRIMESTRE: Agustín Fernández Paz. Nit d'ombres voraces. Ed. Bromera

3r TRIMESTRE: Fred Uhlman. L'amic retrobat. Ed. 62. La butxaca

-Prova d'expressió oral.

-No es descarta que es puga fer alguna prova al Moodle de l'institut. La nota se sumaria a la de la
llibreta o activitats setmanals.

…..

Aquests instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert
en l’apartat anterior.

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

-L'alumnat que tinga suspés el valencià de 2n. d'ESO podrà recuperar-lo si aprova la 1a i la 2a
avaluació.  En cas contrari,  presentarà el  treball  demanat pel  professorat que arreplegarà la
matèria impartida a 2n.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

• activitats i treballs encomanats per a les sessions de cada setmana: 60% de la nota

• actitud (lliurament de les tasques en el termini establert): 10%

• prova de lectura: 15%

• prova d'expressió oral: 15%



Criteris de valoració de l'expressió escrita:

Les respostes es valoraran més positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb
claredat i  ordre les idees i  els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs,  signes de
puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i lèxica.

Si la redacció presenta errors gramaticals i d'expressió, es descomptaran 0'1 punts per error. Les
faltes repetides no es comptaran.

Qualificació final de curs: La nota final del curs es comptarà de la manera següent:

- Es farà la mitjana de la 1ª i la 2ª avaluació. La nota de la 3ª avaluació mai podrà abaixar la mitjana,
sinó que hi haurà possibilitat de pujar-la, en funció del barem anteriorment detallat.

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

-L'alumnat que tinga suspés el valencià de 2n. d'ESO podrà recuperar-lo si aprova la 1a i la 2a
avaluació.  En cas contrari,  presentarà el  treball  demanat pel  professorat que arreplegarà la
matèria impartida a 2n.

NIVELL 4t ESO
ASSIGNATUR
A

Valencià, Llengua i literatura

Professorat - Estrella Sáenz
- Maria Ignacia Pastor Miró
-
-
-

3. Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents:

CURS 4T ESO CRITERIS D'AVALUACIÓ

Bloc 1: Escoltar i parlar. 
BL1.1. Participar activament i respectuosament en intercanvis comunicatius, reals o dramatitzats, 
especialment en els representatius dels mitjans de comunicació social i dels àmbits professional i 



administratiu, sobre temes polèmics de l’actualitat, defenent críticament les pròpies opinions amb fluïdesa i 
riquesa lèxica, ajustant el registre, el to i les normes de cortesia a la situació comunicativa i utilitzant les 
estratègies d’interacció oral.

BL1.1.1. Participa en intercanvis comunicatius dels àmbits acadèmic i social sobre temes de 
l’actualitat o pròxims als seus interessos.

BL1.1.2. Participa en intercanvis comunicatius utilitzant el registre formal, les normes de cortesia i les
estratègies d’interacció oral.

BL1.1.3. Participa en intercanvis comunicatius aportant arguments raonats per a defendre les opinions
pròpies de manera clara i ordenada.

BL1.1.4. Participa en intercanvis comunicatius prestant atenció a la pronunciació i a la gestualitat.

BL1.2. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb 
eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues 
aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.

Estàndards d’aprenentatge avaluables

BL1.2.1. Participa en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols
amb eficàcia i responsabilitat.

BL1.2.2. Participa en equips de treball per a aconseguir metes comunes i dóna suport a companys i 
companyes, demostra empatia i reconeix les seues aportacions.

BL1.2.3. Participa en equips de treball per a aconseguir metes comunes utilitzant el diàleg igualitari 
per a resoldre conflictes i discrepàncies

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i registres diferents, propis dels 
àmbits personal, acadèmic, social, professional i administratiu, especialment periodístics i publicitaris, 
analitzant els elements formals i de contingut, la informació no verbal i les convencions pròpies del gènere, i 
utilitzant les estratègies de comprensió oral adequades al text i al propòsit de l’escolta, per a construir-se una 
opinió crítica.

BL1.3.1.  Interpreta  textos  orals  i  audiovisuals  propis  del  social,  professional  i  administratiu,
especialmentperiodístics i publicitaris, per a construir-se una opinió crítica.

BL1.3.2. Interpreta textos orals i audiovisuals analitzant els elements formals i de contingut, la 
informació no verbal i les convencions pròpies del gènere.

BL1.3.3. Interpreta textos orals i audiovisuals utilitzant les estratègies de comprensió oral adequades 
al text i al propòsit de l’escolta.

BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i la supervisió del professor, textos formals 
dels àmbits acadèmic, social i professional i administratiu, amb especial atenció als gèneres periodístics i 
publicitaris dels mitjans de comunicació, de temes polèmics relacionats amb el currículum i l’actualitat, 
utilitzant les estratègies d’expressió oral i els elements no verbals adequats a la situació comunicativa i a 
l’objectiu proposat, ajustant el registre al grau de formalitat i aplicant les propietats textuals i l’expressivitat 
adequada, per a millorar les seues habilitats lingüístiques i estructurar el pensament.

BL1.4.1. Produïx de forma oral, amb el suport de les TIC i la supervisió del professor, textos formals 
dels àmbits acadèmic i social, per a practicar aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament.

BL1.4.2. Produïx de forma oral, amb el suport de les TIC i la supervisió del professor, textos formals 



dels àmbits professional i administratiu, amb especial atenció als gèneres periodístics i publicitaris dels 
mitjans de comunicació, per a practicar aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament.

BL1.4.3. Produïx de forma oral textos breus utilitzant les estratègies d’expressió oral i els elements 
no verbals adequats a la situació comunicativa i a l’objectiu

proposat, i ajusta el registre al grau de formalitat.

BL1.4.4. Produïx de forma oral textos breus aplicant les propietats textuals i l’expressivitat adequada 
al registre utilitzat.

BL1.5. Avaluar, de manera autònoma, les produccions orals pròpies i dels companys, atenent la 
quantitat, qualitat, rellevància, pertinència i claredat i les normes de prosòdia, per a progressar en la 
competència comunicativa oral.

BL1.5.1. Avalua, de manera autònoma, les produccions orals, atenent la quantitat, qualitat, 
rellevància, pertinència i claredat i les normes de prosòdia, per a progressar en la competència comunicativa 
oral.

BL1.6. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats als 
coneixements del nivell educatiu; analitzar els coneixements, habilitats i competències necessaris per al 
desenrotllament, i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos, per a generar alternatives 
davant de la presa de decisions vocacional.

BL1.6.1. Busca i selecciona informació rellevant sobre els entorns laborals, professions i estudis 
vinculats als coneixements del nivell educatiu.

BL1.6.2. Analitza els coneixements, habilitats i competències dels estudis i professions vinculats als 
coneixements del nivell educatiu.

BL1.6.3. Compara les habilitats i competències que requerixen els estudis i professions vinculats als 
coneixements del nivell educatiu amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant 
de la presa de decisions vocacional

Bloc 2: Llegir i escriure Curs 4t ESO

Criteris d’avaluació

BL2.1. Interpretar textos escrits dels àmbits personal, acadèmic, social, professional i administratiu, 
amb especial atenció als gèneres periodístics informatius i d’opinió, als textos publicitaris dels mitjans de 
comunicació de masses i als textos dels àmbits professional i administratiu, a través de l’anàlisi dels elements
formals i de contingut propis del nivell acadèmic, utilitzant les estratègies de comprensió lectora adequades 
al text i a l’objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text.

BL2.1.1. Interpreta textos escrits, amb especial atenció als gèneres periodístics informatius i d’opinió,
als textos publicitaris dels mitjans de comunicació de masses i als textos dels àmbits professional i 
administratiu, per a construir el seu significat global.

BL2.1.2. Interpreta textos escrits a través de l’anàlisi dels elements formals i de contingut propis del 
nivell educatiu.

BL2.1.3. Interpreta textos escrits utilitzant les estratègies de comprensió lectora adequades al text i a 
l’objectiu de la lectura.

Criteris d’avaluació

BL2.2. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica i gramatical i 
lèxica del nivell educatiu, textos, en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic, social, professional i 
administratiu, de diverses tipologies, centrant-se en els gèneres periodístics informatius i d’opinió, en textos 



publicitaris amb sentit creatiu i estètic i en textos dels àmbits professional i administratiu amb ajuda de 
models, aplicant-hi les estratègies del procés d’escriptura i utilitzant un llenguatge no discriminatori

BL2.2.1. Aplica les estratègies de planificació en el procés d’escriptura de textos de diverses 
tipologies, de forma autònoma o amb ajuda.

BL2.2.2. Escriu, amb adequació, coherència, cohesió, pròpies del nivell educatiu, textos, en suports 
diversos, dels àmbits personal, acadèmic, social, professional administratiu, de diverses tipologies, de forma 
autònoma o amb ajuda.

BL2.2.3. Escriu, amb correcció ortogràfica i gramatical pròpies del nivell educatiu, textos, en suports 
diversos, dels àmbits personal, acadèmic i social, professional i administratiu, de diverses tipologies, de 
forma autònoma o amb ajuda.

BL2.2.4. Escriu, amb correcció lèxica pròpia del nivell educatiu, textos, en suports diversos, dels 
àmbits personal, acadèmic i social, professional i administratiu, de diverses tipologies, de forma autònoma o 
amb ajuda.

BL2.2.5. Escriu textos utilitzant un llenguatge no discriminatori 

BL2.3. Avaluar, amb autonomia, els textos escrits propis o aliens com a part del procés de revisió de 
l’escriptura, identificant els errors d’adequació, coherència, cohesió i correcció del nivell educatiu i resolent 
els dubtes de forma autònoma, amb l’ajuda de diccionaris impresos o digitals i altres fonts de consulta.

Estàndards d’aprenentatge avaluables

BL2.3.1. Avalua, amb autonomia, els textos escrits propis o aliens com a part del

procés de revisió de l’escriptura, i identifica errors d’adequació, coherència i cohesió del nivell 
educatiu.

BL2.3.2. Avalua, amb autonomia, els textos escrits propis o aliens com a part del procés de revisió de 
l’escriptura i identifica els errors de correcció (ortogràfica i gramatical) del nivell educatiu.

BL2.3.3. En el procés de revisió de textos escrits, resol els dubtes de forma autònoma amb l’ajuda
de diccionaris impresos o digitals i altres fonts de consulta

BL2.4. Sintetitzar textos orals i escrits argumentatius utilitzant esquemes, taules, mapes conceptuals i 
resums; seleccionant les informacions essencials, i generalitzant informacions relacionades i elaborant un 
text coherent i cohesionat que no reproduïsca literalment parts del text original ni incloga interpretacions 
personals, per a usar la informació amb finalitats diverses segons la situació de comunicació

BL2.4.1. Sintetitza, utilitzant els procediments de síntesi adequats al nivell educatiu i a la tipologia 
textual, seleccionant les informacions essencials i generalitzant informacions relacionades, textos orals i 
escrits argumentatius, per a usar la informació amb finalitats diverses segons la situació de comunicació.

BL2.4.2. Elabora un text coherent i cohesionat que no reproduïx literalment parts del text original ni 
inclou interpretacions personals.

BL2.5. Realitzar, amb sentit crític i creativitat, tasques o projectes de treball individuals o col·lectius, 
amb autonomia, sobre temes del currículum (amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes 
socials, científics, culturals, professionals i literaris motivadors per a l’alumnat, seguint les fases del procés 
d’elaboració un projecte de treball, contrastant la informació, citant-ne adequadament la procedència i 
incloent-hi la bibliografia i la bibliografia web, i fent una previsió de recursos i temps ajustada als objectius 
proposats; adaptar-lo a canvis i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats; avaluar amb ajuda de
guies el procés i el producte final, i comunicar de forma personal els resultats obtinguts



BL2.5.1. Realitza amb autonomia, sentit crític i originalitat projectes de treball individuals i en equips
cooperatius sobre temes diversos relacionats amb els àmbits periodístic o professional seguint les fases del 
procés d’elaboració (planificació, supervisió, avaluació i comunicació).

BL2.5.2. Cita adequadament la procedència de la informació utilitzada en els projectes de treball que 
realitza i hi inclou una bibliografia i bibliografia web.

BL2.5.3. Fa una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats, l’adapta

a canvis i imprevistos i transforma les dificultats en possibilitats.

BL2.5.4. Avalua, amb ajuda de guies, el procés i el producte final, i comunica de forma

personal els resultats obtinguts.

BL2.6. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius sobre temes del currículum 
(amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes socials,

científics i culturals, buscant i seleccionant informació en mitjans digitals de forma contrastada; 
editar continguts per mitjà d’aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web, i col·laborar i 
comunicar-se amb altres filtrant i compartint informació i continguts digitals de forma segura i responsable.

BL2.6.1. Realitza projectes de treball buscant i seleccionant informació en mitjans digitals a partir 
d’una estratègia de filtratge de forma contrastada; la registra en paper de forma acurada o l’emmagatzema 
digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa.

BL2.6.2. Col·labora i es comunica per a construir un producte o tasca col·lectiva filtrant i compartint 
informació i continguts digitals i utilitzant les ferramentes de comunicació TIC, servicis de la web social i 
entorns virtuals d’aprenentatge.

BL2.6.3.  Realitza  projectes  de  treball  i  crea  i  edita  continguts  digitals  (documents  de  text,
presentacions multimèdia i produccions audiovisuals) per mitjà d’aplicacions informàtiques d’escriptori
o servicis de la webaplicant-hi els diferents tipus llicències.

BL2.6.4. Aplica bones formes de conducta en la comunicació en entorns virtuals i preveu i denuncia 
males pràctiques com el ciberassetjament, i en protegix els altres

BL2.7. Realitzar amb autonomia, de forma eficaç, tasques o projectes; tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats; mostrar curiositat i interés 
durant el desenrotllament, i actuar amb flexibilitat buscant per iniciativa pròpia solucions alternatives.

BL2.7.1. Té iniciativa per a proposar i emprendre accions que contribuïsquen a realitzar, de forma 
eficaç, tasques o projectes individuals o col·lectius.

BL2.7.2. Reconeix amb autonomia les seues fortaleses i les utilitza adequadament, identifica les 
seues debilitats i s’esforça per superar-les.

BL2.7.3. Manté amb autonomia la curiositat i l’interés durant tot el procés de realització de tasques o 
projectes.

BL2.7.4. Actua amb flexibilitat davant d’obstacles i dificultats, i busca per iniciativa pròpia 
solucions.

Bloc 3: Coneixement de la llengua Curs 4t ESO

Criteris d’avaluació



BL3.1. Identificar les distintes categories gramaticals que componen un text, propi o alié i establir la 
concordança entre estes; les classifica; les analitza morfològicament; reconeix el paper gramatical, sintàctic i 
semàntic que exercixen en el discurs, i les utilitza correctament, per a avançar en la comprensió i creació 
correcta de textos propis dels àmbits periodístic, professional i administratiu

Estàndards d’aprenentatge avaluables

BL3.1. Identifica les distintes categories gramaticals que componen un text propi dels àmbits 
periodístic, professional i administratiu, i establix la concordança entre estes i les classifica

BL3.1.2. Identifica les categories gramaticals d’un text propi o alié i les analitza morfològicament, i 
reconeix el paper gramatical, sintàctic i semàntic que exercixen en el discurs.

BL3.1.3. Crea i revisa textos propis dels àmbits periodístic,professional i administratiu utilitzant 
correctament les categories gramaticals.

BL3.2. Crear i revisar textos escrits aplicant-hi correctament les normes ortogràfiques de la llengua 
pròpies del nivell educatiu.

BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits aplicant-hi correctament les normes ortogràfiques de la llengua 
pròpies del nivell educatiu

BL3.3. Identificar els distints procediments de creació del lèxic, propis del nivell educatiu, distingint
entre els morfològics, préstecs d’altres llengües, i l’origen del lèxic pròpia, per a enriquir el vocabulari

BL3.3.1 Identifica els distints procediments de creació del lèxic, propis del nivell educatiu, per a 
enriquir el vocabulari.

BL3.4. Explicar els distints nivells de significat de paraules i expressions identificant l’ús connotatiu 
i denotatiu de la llengua per a captar el sentit global d’un text; aplicar l’ús connotatiu i denotatiu de la 
llengua en l’elaboració de textos.

BL3.4.1. Explica els distints nivells de significat de paraules i expressions, i identifica l’ús connotatiu 
i denotatiu de la llengua per a captar el sentit global d’un text.

BL3.4.2. Aplica l’ús connotatiu i denotatiu de la llengua en l’elaboració de textos.

BL3.5. Identificar l’estructura i els nexes propis d’oracions coordinades, juxtaposades i d’oracions 
subordinades substantives, adjectives, adverbials pròpies i d’implicació lògica, i analitzar-les 
morfosintàcticament, per a, de forma autònoma, expressar-se i redactar textos dels àmbits, professional i 
administratiu amb major correcció i propietat.

BL3.5.1. Identifica l’estructura i els nexes propis d’oracions coordinades, juxtaposades i d’oracions 
subordinades substantives, adjectives, adverbials pròpies i d’implicació lògica, per a, de forma autònoma, 
expressar-se i redactar textos amb major correcció i propietat.

BL3.5.2. Analitza morfosintàcticament oracions coordinades, juxtaposades i d’oracions subordinades 
substantives, adjectives, adverbials pròpies i d’implicació lògica per a, de forma autònoma, expressar-se i 
redactar textos amb major correcció i propietat.



BL3.6. Reconéixer les propietats textuals en textos dels àmbits periodístics, laboral i administratiu, i 
aplicar-les al comentari pragmàtic, per a compondre textos orals i escrits amb adequació, coherència i 
cohesió.

BL3.6.1. Reconeix les propietats textuals en textos dels àmbits periodístics, laboral i administratiu 
per a compondre textos orals i escrits amb adequació, coherència i cohesió.

BL3.6.2. Aplica els coneixements sobre les propietats textuals en textos dels àmbits periodístics, 
laboral i administratiu comentari pragmàtic, per a utilitzar-les en la composició de textos orals i escrits.

BL3.7. Explicar el marc jurídic de les llengües cooficials a la Comunitat Valenciana, així com establir
els trets de la varietat estàndard, reconeixent la importància de l’existència d’una norma de la llengua com a 
element de cohesió cultural.

BL3.7.1 Explica el marc jurídic de les llengües cooficials a la Comunitat Valenciana.

BL3.7.2. Establix els trets de la varietat estàndard en la lectura i l’audició de textos de diferents 
tipologies i àmbits.

Bloc 4: Educació literària. Curs 4t ESO

Criteris d’avaluació

BL4.1.  Realitzar  lectures  d’obres  literàries  pròximes  als  seus  gustos,  triades  lliurement  o  a
proposta delprofessor, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions i improvisacions de textos
adequats al nivell, aplicant-hi tècniques expressives i teatrals.

Estàndards d’aprenentatge avaluables

BL4.1 Realitza lectures d’obres literàries pròximes als seus gustos, triades lliurement o a proposta del
professor, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions i improvisacions de textos adequats al 
nivell, aplicant-hi tècniques expressives i teatrals.

BL4.2. Elaborar un portfolio, amb una selecció de documents i creacions realitzats a partir de 
lectures, literàries i no literàries, pròximes als seus interessos i adequades al nivell, de forma reflexiva i 
crítica.

BL4.2.1. Elabora un portfolio, amb una selecció de documents i creacions realitzats a partir de 
lectures adequades al nivell, de forma reflexiva i crítica.

BL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les conclusions crítiques i raonades sobre les 
connexions entre la literatura, les arts i la ciència, analitzant i comparant obres, personatges, temes i tòpics 
universals, del segle XIX fins a l’actualitat, en creacions de diferent naturalesa (cine, música, pintura, textos 
literaris i dels mitjans de comunicació, etc.).

BL4.3.1.  Exposa,  en suports  diversos,  orals  i  escrits,  les  conclusions crítiques  i  raonades,  sobre  les
connexions entre la literatura, les arts i la ciència, analitzant i comparant obres, personatges, temes i
tòpics universals, del segle XIX fins a l’actualitat, en creacions de diferent naturalesa.

BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, del segle XIX a l’actualitat, seleccionats entorn d’un 
tema o tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura, identificant els trets essencials del context 
sociocultural i literari de l’època i les característiques del gènere i realitzant un comentari de forma i 



contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitjà de la formulació d’opinions 
personals.

BL4.4.1. Analitza un corpus de textos literaris, del segle XIX a l’actualitat, seleccionats entorn d’un 
tema o tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura.

BL4.4.2. Identifica els trets essencials del context sociocultural i literari de l’època i les 
característiques del gènere dels textos literaris, del segle XIX a l’actualitat, analitzats.

BL4.4.3.  Realitza  un  comentari  de  forma  i  contingut  per  a  expressar  raonadament  les  conclusions
extretes  de  l’anàlisi  dels  textos  literaris,  del  segle  XIX  a  l’actualitat,  per  mitjà  de  la  formulació
d’opinions personals

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

Es considera necessari i indispensable per a poder superar positivament les diferents avaluacions:

-La lectura de tres llibres, un per cada avaluació. A la 3a avaluació el control de lectura es farà 
omplint un qüestionari de veritable/fals al Moodle de l'institut, el dia i l'hora acordada amb el grup 
classe. Es puntuarà entre 0 i 10 punts.
- La realització de les tasques encomanades i presentació dels treballs en el termini acordat i amb 
correcció i coherència.Totes les setmanes es demanaran activitats que seran puntuades entre 0 i 10, 
0 obtindrà qui no les presente. Si la professora detecta que l'alumnat ha copiat això li baixarà la 
nota. La puntuació de la 3a avaluació s'obtindrà de traure la mitjana aritmètica entre totes les 
activitats presentades. Per exemple 1a setmana 6 + 2na setmana 5 + 3a setmana 7= 18/3=6 La nota 
de la tercera seria un 6.
-A més, l'alumnat podrà llegir un màxim de  2 lectures voluntàries per avaluació, proposades per la
professora, sempre que tinga un 5 de nota. Cada lectura voluntària valdrà 0'5 punts.L'avaluació de 
les lectures voluntàries es realitzarà per videoconferència pel Meet. L'alumne demanarà fer la 
lectura i s'acordarà un dia i una hora perquè l'alumne es connecte i responga  a les qüestions 
demanades. Si respon correctament se li sumaran 0'5 punts sempre que haja tret un 5 com a mínim.
Lectures obligatòries de 4t d' ESO:

1a Avaluació: Dario Fo. Ací no paga ni Déu! Ed. Bromera.

2a Avaluació: Pasqual Alapont. L'infern de Marta. Ed. Bromera

3a Avaluació:  Jonas Jonasson.  L'analfabeta que va salvar un país. Ed. La campana

-No es descarta que es puga fer alguna prova al Moodle de l'institut. La nota se sumaria a la de



la llibreta o activitats setmanals.

Aquests instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

-L'alumnat que tinga suspés el valencià de 3r d'ESO podrà recuperar-lo si aprova la 1a i la 2a 
avaluació. En cas contrari,  presentarà el treball demanat per la professora que arreplegarà la 
matèria impartida a 3r.

4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves 
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà 
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies 
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas
que no es puguen fer,  es proposarà una prova o treball  que es puga realitzar  per Aules o
Moodle de l'institut o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al 
llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs
 3a avaluació: Control de lectura es farà omplint un qüestionari de veritable/fals al Moodle de 
l'institut, el dia i l'hora acordada amb el grup classe. Es puntuarà entre 0 i 10 punts.
Activitats, que seran puntuades entre 0 i 10, 0 obtindrà qui no les presente. Si la professora detecta 
que l'alumnat ha copiat això li baixarà la nota. La puntuació de la 3a avaluació s'obtindrà de traure 
la mitjana aritmètica entre totes les activitats presentades. Per exemple 1a setmana 6 + 2na setmana 
5 + 3a setmana 7= 18/3=6 La nota seria de la 3a seria de 6. El control de lectura puntuarà com una 
activitat més.
 2 lectures voluntàries per avaluació, proposades per la professora, sempre que tinga un 5 de nota. 
Cada lectura voluntària valdrà 0'5 punts, per tant es podrà pujar 1 punt per avaluació.

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

-L'alumnat que tinga suspés el valencià de 3r d'ESO podrà recuperar-lo si aprova la 1a i la 2a 
avaluació. En cas contrari,  presentarà el treball demanat per la professora que arreplegarà la 
matèria impartida a 3r. També es podrà demanar que faça una prova al Moodle.



5.2 Convocatòria extraordinària

Els criteris de qualificació de la prova extraordinària seran: La prova, si es pot fer, o el treball es 
puntuaran entre 0 i 10 punts. L'alumnat aprovarà si trau un 5.

Qualificació final de curs: Les notes de la 1a i la segona avaluació tindran un major pes per a
traure la nota final. La 3a avaluació en tot cas podrà pujar la nota, mai abaixar-la.

NIVELL 1r Batxillerat
ASSIGNATURA Valencià, llengua i literatura
Professorat - Maria Ignacia Pastor Miró

-
-
-
-

3. Criteris d'avaluació.

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents:

UNITAT 1
1.1. Analitzar els elements de la situació comunicativa, les propietats no textuals i la
informació no verbal de textos orals.
1.2. Aplicar estratègies i recursos per a l’expressió oral.
2.1. Interpretar textos a través de l’anàlisi dels elements de la situació comunicativa i
de les característiques pròpies del tipus de text i del gènere, aplicant les estratègies
de comprensió lectora.
2.2. Escriure, amb adequació, coherència, cohesió i correcció, textos expositius de
l’àmbit acadèmic sobre temes relacionats amb el currículum
3.1. Caracteritzar morfològicament, sintàcticament i semànticament les categories
gramaticals flexives.
3.2. Analitzar morfosintàcticament oracions compostes i classificar-les.
3.3. Analitzar les propietats textuals per mitjà del comentari pragmàtic de textos.
3.4. Explicar l’origen i l’evolució de les diferents llengües d’Espanya i les seues varietats 
diatòpiques.
3.5. Explicar les varietats de la llengua, atenent els registres lingüístics i la utilització de
l’estàndard, i reconeixent col·loquialismes, imprecisions, expressions clixé i prejudicis
lingüístics, en produccions lingüístiques de contextos formals i no formals.

4.1. Analitzar críticament textos lírics d’autoria masculina o femenina, per a explicar l’evolució
diacrònica de les formes literàries, per mitjà de treballs que presenten la literatura com un producte 
lligat al seu context històric i cultural
4.2. Interpretar, utilitzant les tècniques del comentari literari, obres completes o fragments,
justificant la vinculació del text amb el seu context i la pertinença a un gènere literari determinat, 
analitzant la forma i el contingut, descobrint la intenció de l’autor i reconeixent l’evolució de temes 



i tòpics; i expressar raonadament les conclusions extretes per mitjà de
l’elaboració de textos estructurats.
UNITAT 2
1.1. Analitzar els elements de la situació comunicativa, les propietats textuals i la informació
no verbal de textos orals expositius i argumentatius.
1.2. Elaborar presentacions orals ajustades al propòsit, el contingut i la situació comunicativa, 
utilitzant fonts d’informació diverses i amb el suport de les TIC i un lèxic especialitzat, i seguint les 
fases del proces d’elaboració de les exposicions orals.

2.1. Interpretar textos expositius i argumentatius de l’àmbit acadèmic a través de l’anàlisi dels 
elements de la situació comunicativa i de les característiques pròpies del tipus de text i del gènere, 
aplicant les estratègies de comprensió lectora.
2.2. Escriure, amb adequació, coherència, cohesió i correcció, textos expositius de l’àmbit
acadèmic, aplicant les estratègies del procés de producció escrita.
3.1. Caracteritzar morfològicament, sintàcticament i semànticament les categories gramaticals 
flexives; aplicar les regles gramaticals de concordança entre les paraules per a usar correctament la 
llengua.
3.3. Analitzar les propietats textuals per mitjà del comentari pragmàtic de textos. 
4.1. Analitzar críticament textos narratius, d’autoria masculina o femenina, per a explicar l’evolució
diacrònica de les formes literàries, per mitjà de la realització de treballs de síntesi que presenten
la literatura com un producte lligat al seu context històric i cultural
4.2. Interpretar, utilitzant les tècniques del comentari literari, obres completes o fragments;
justificar la vinculació del text amb el seu context i la seua pertinença a un gènere literari
determinat; analitzar la forma i el contingut; descobrir la intenció de l’autor; reconèixer l’evolució
de temes i tòpics en relació amb altres disciplines, i expressar raonadament les conclusions
extretes per mitjà de l’elaboració de textos estructurats, orals o escrits.
UNITAT 3
1.1. Analitzar els elements de la situació comunicativa, les propietats textuals i la informació
no verbal de textos orals, utilitzant les estratègies de comprensió oral i tècniques de retenció de
la informació per a sintetitzar el contingut per escrit i reflexionar críticament. 
1.2. Elaborar presentacions orals ajustades al propòsit, el contingut i la situació comunicativa, 
utilitzant un lèxic especialitzat i seguint les fases del procés d’elaboració de les exposicions orals; 
exposar-les utilitzant les estratègies i els recursos de l’expressió oral.
2.1. Interpretar textos a través de l’anàlisi dels elements de la situació comunicativa i de les
característiques pròpies del tipus de text i del gènere. 
2.2. Escriure, amb adequació, coherència, cohesió i correcció, textos expositius de l’àmbit 
acadèmic, aplicant les estratègies del procés de producció escrita.
3.1. Caracteritzar morfològicament, sintàcticament i semànticament les categories gramaticals 
flexives per a identificar-ne les formes, funcions i significats; aplicar les regles gramaticals de 
concordança.
3.2. Analitzar morfosintàcticament oracions compostes 
3.3. Analitzar les propietats textuals per mitjà del comentari pragmàtic de textos.
3.4. Explicar l’origen i l’evolució de les diferents llengües d’Espanya i les seues principals varietats 
diatòpiques; analitzar els seus trets característics a través de manifestacions orals i escrites
per a reconéixer en produccions lingüístiques de contextos formals i no formals la diversitat 
lingüística.
3.5. Explicar les varietats de la llengua atenent els registres lingüístics i la utilització de l’estàndard 
4.1.Analitzar críticament textos narratius i didàctics, d’autoria masculina o femenina, per a explicar 
l’evolució diacrònica de les formes literàries, per mitjà de la realització de treballs de síntesi que 
presenten la literatura com un producte lligat al seu context històric i cultural 4.2. Interpretar, 
utilitzant les tècniques del comentari literari, obres completes o fragments; justificar la vinculació 
del text amb el seu context i la seua pertinença a un gènere literari determinat; analitzar la forma i el



contingut; descobrir la intenció de l’autor; reconéixer l’evolució de temes i tòpics en relació amb 
altres disciplines, i expressar raonadament les conclusions extretes per mitjà de l’elaboració de 
textos estructurats, orals o escrits. 
UNITAT 4 
1.1. Analitzar els elements de la situació comunicativa, les propietats textuals i la informació no 
verbal de textos orals, utilitzant les estratègies de comprensió oral i tècniques de retenció de la 
informació per a sintetitzar el contingut per escrit i reflexionar críticament 
3.1. Caracteritzar morfològicament, sintàcticament i semànticament les categories gramaticals 
flexives per a identificar-en les formes, funcions i significats; aplicar les regles gramaticals de 
concordança. 
3.2. Analitzar morfosintàcticament oracions compostes. 
3.3. Analitzar les propietats textuals per mitjà del comentari pragmàtic de textos. 
3.4. Explicar l’origen i l’evolució de les diferents llengües d’Espanya i les seues principals varietats 
diatòpiques; analitzar els seus trets característics a través de manifestacions orals i escrites per a 
reconéixer en produccions lingüístiques de contextos formals i no formals la diversitat lingüística. 
3.5. Explicar les varietats de la llengua atenent els registres lingüístics i la utilització de l’estàndard.
4.2. Interpretar, utilitzant les tècniques del comentari literari, obres completes o fragments; justificar
la vinculació del text amb el seu context i la seua pertinença a un gènere literari determinat; 
analitzar la forma i el contingut; descobrir la intenció de l’autor; reconéixer l’evolució
de temes i tòpics en relació amb altres disciplines, i expressar raonadament les conclusions extretes
per mitjà de l’elaboració de textos estructurats, orals o escrits.
UNITAT 5
2.1.Interpretar textos a través de l’anàlisi dels elements de la situació comunicativa i dels trets 
propis del tipus de text i del gènere, amb la finalitat de sintetitzar el contingut. 
2.2. Escriure, amb adequació, coherència, cohesió i correcció, textos adequats al nivell educatiu, 
aplicant les estratègies del procés de producció escrita. 2.4. Realitzar projectes d’investigació 
acadèmica per a obtindre com a producte final un text escrit adequat, coherent, cohesionat, amb 
correcció, amb un lèxic precís i especialitzat, en el qual predominen les seqüències textuals 
expositives i argumentatives, i que respecte les normes de presentació de treballsescrits. 
3.1. Caracteritzar les categories gramaticals flexives; explicar els procediments morfològics de 
formació de paraules. 
3.2. Analitzar  morfosintàcticament oracions compostes. 
3.3. Analitzar les propietats textuals per mitjà del comentari pragmàtic de textos.
3.4. Explicar les principals varietats diatòpiques de les diferents llengües d’Espanya; analitzar els 
seus trets característics a través de manifestacions orals i escrites

3.5. Explicar les varietats de la llengua atenent els registres lingüístics i la utilització
de l’estàndard

4.1. Analitzar críticament textos lírics, narratius i didàctics, en prosa i en vers, d’autoria
masculina o femenina, per a explicar l’evolució diacrònica de les formes literàries.
4.2. Interpretar, utilitzant les tècniques del comentari literari, obres completes o fragments; justificar
la vinculació del text amb el context i la seua pertinença a un gènere literari determinat; analitzar la 
forma i el contingut; descobrir la intenció de l’autor; reconéixer l’evolució de temes i tòpics en 
relació amb altres disciplines, i expressar raonadament les conclusions extretes per mitjà de 
l’elaboració de textos estructurats
UNITAT 6
1.1. Analitzar els elements de la situació comunicativa, les propietats textuals i la
informació no verbal de textos orals, utilitzant les estratègies de comprensió oral i tècniques
de retenció de la informació per a sintetitzar el contingut per escrit i reflexionar críticament 2.1. 
Interpretar textos a través de l’analisi dels elements de la situació comunicativa i dels trets propis 
del tipus de text i del gènere, aplicant les estratègies de comprensió lectora, amb la finalitat de 



sintetitzar el contingut i interpretar-lo críticament 
2.2. Escriure, amb adequació, coherència, cohesió i correcció, textos, aplicant les estratègies del 
procés de producció escrita 
3.1. Caracteritzar morfològicament, sintàcticament i semànticament les categories gramaticals 
flexives; explicar els procediments morfològics de formació de paraules. 
3.2. Analitzar morfosintàcticament oracions compostes i classificar-les segons la naturalesa dels 
predicats i segons les modalitats oracionals. 
3.3. Analitzar les propietats textuals per mitjà del comentari pragmàtic de textos 
3.4. Explicar les principals varietats diatòpiques de les llengües d’Espanya; analitzar els seus trets 
característics a través de manifestacions orals i escrites. 
3.5. Explicar les varietats de la llengua atenent els registres lingüístics i la utilització de l’estàndard. 
4.1. Analitzar críticament textos lírics, narratius i dramàtics, en prosa i en vers, d’autoria masculina 
o femenina, per a explicar l’evolució diacrònica de les formes literàries 
4.2. Interpretar, utilitzant les tècniques del comentari literari, obres completes o fragments; justificar
la vinculació del text amb el context i la pertinença a un gènere literari; analitzar la forma i el 
contingut; descobrir la intenció de l’autor; reconéixer l’evolució de temes i tòpics en relació amb 
altres disciplines, i expressar raonadament les conclusions extretes mitjançant textos estructurats. 

5. Instruments d'avaluació i la seua relació amb els criteris 
d'avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs
Com que les classes presencials no es poden fer a causa dels confinament pel Covid 19 es 
demanaran diferents activitats als alumnes per tal que les facen a casa amb l'ordinador i els alumnes 
les enviaran per correu electrònic a la professora que les haurà de corregir i posar nota. Les tasques 
estan totes relacionades amb els criteris d'avaluació esmentats abans  que pertanyen a les 6 primeres
unitats del llibre de text Nexe de l'Editorial Bromera. A més de les tasques setmanals que l'alumne 
ha de presentar, es podran fer controls de lectura al Moodle de l'institut mitjançant un qüestionari de
vertader i fals. També es podran demanar treballs en substitució de la prova extraordinària, o en tot 
cas fer la prova no presencial també omplint un qüestionari al Moodle de l'institut. També es podran
llegir lectures voluntàries que s'avaluaran mitjançant una videoconferència al Meet del correu de 
l'institut.

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

Tasques o deures: Cada tasca serà puntuada entre 0 i 10 punts , 0 si l'alumne no la presenta. La nota 
serà el resultat de extraure la mitjana aritmètica entre totes les tasques demanades, per exemple. 
Tasca 1a setmana , + tasca 2a setmana+ tasca 3a setmana+ control de lectura= per exemple , 20/4 
=5

Aquests instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 
No hi ha cap alumne que tinga assignatures pendents a 1r de Bat.



4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves 
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà 
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies 
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no
es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al 
llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs: La qualificació de la 3a avaluació es farà fent la mitjana 
aritmètica entre totes les tasques demanades. 
Per obtindre la qualificació de final de curs tindràn més pes les notes de la 1a i de la 2a 
avaluació, la nota de la 3a servirà per a pujar nota, mai per a abaixar-la.

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

No hi ha alumnat amb la matèria pendent.

5.2 Convocatòria extraordinària: Es proposarà un treball o una prova a 

realitzar al Moodle de l'institut i s'acordaran el dia i l'hora en cas que siga una 

prova o el termini de presentació del treball. El treball o la prova arreplegaran

tota la matèria impartida aquest curs i la puntuació serà entre 0 i 10 punts 

sent l'aprovat un 5.



DEPARTAMENT: Valencià
MATÈRIA: Literatura Universal 

NIVELL 1r. de Batxillerat (artístic)
ASSIGNATURA Literatura Universal 
Professorat - Miquel Àngel Escutia

3. Criteris d’avaluació.
Els criteris d’avaluació que prioritzarem en aquesta 3ª avaluació són els següents:

• Valorar  les  aportacions  de  la  literatura  universal  a  la  comprensió,  representació  i
interpretació del món i de la peripècia humana i la lectura d’obres literàries com a mitjà de
maduració personal.

• Conéixer i valorar críticament textos dels diferents gèneres literaris, contextualitzant-los i
fent  comentaris  raonats  que  mostren  les  anàlisis  fetes  sobre  els  seus  continguts  i  els
recursos lingüístics  emprats,  i  els  lligams que es poden establir  amb altres produccions
literàries, artístiques o fets socials.

• Identificar  les  característiques  essencials  i  els  recursos  estilístics  dels  gèneres  literaris:
poesia,  narrativa,  teatre  i  assaig,  relacionant-les  amb  les  idees  estètiques  i  les
transformacions  artístiques  i  històriques  detectades  en  les  obres  o  fragments  llegits,
analitzats i comentats a l’aula.

• Llegir  significativament les obres programades de literatura universal,  tot  valorant-ne la
capacitat de comprensió i d’interpretació, així com l’enriquiment personal aportat.

• Analitzar,  comentar  i  interpretar  textos  literaris,  reconeixent  les  representacions  de  la
realitat  que  presenten,  tot  aplicant-hi  els  coneixements  adquirits  sobre  els  temes,  els
recursos literaris i  els moviments i  períodes literaris i  precisant les relacions amb altres
produccions literàries o artístiques.

• Usar  la  comparació  de  produccions  de  diferents  orígens  per  explicar  les  influències,
coincidències  o  diferències  entre  les  diferents  literatures,  moviments,  períodes  o
manifestacions.

• Participar  de  manera  activa,  reflexiva  i  crítica  en  converses  per  a  la  construcció  de
coneixements i la comprensió dels textos literaris que es comenten a l’aula.

• Planificar i estructurar amb rigor i adequació treballs acadèmics sobre temes literaris (obres
o fragments) que prenguen com a base la lectura d’obres, amb autonomia i esperit crític i
ús de les tecnologies de la informació i comunicació.

• Realitzar exposicions orals o audiovisuals coherents, correctes i adequades, amb l’ús dels



recursos adients, que expressen anàlisis i valoracions de les obres literàries, les opinions
pròpies, tot acceptant les opinions de les altres persones.

• Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports, a partir dels models literaris
llegits i analitzats, com a instruments per a l’increment del cabal de la pròpia experiència
personal.

4. Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Pel que fa als instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota, considerem necessari i
indispensable per a poder superar positivament les diferents avaluacions:

-Lliurar tots els comentaris de text encomanats per a les sessions de cada setmana.

-Entregar les tasques en el termini establert a la plataforma.

-Presentació audiovisual per a valorar l'expressió oral, a més dels coneixements apresos.

-No es descarta que es puga fer alguna prova al Moodle de l'institut. La nota se sumaria a la de la
llibreta o activitats setmanals.

Aquests instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert
en l’apartat anterior.

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

-L'alumnat que tinga suspesa Literatura Universal de cursos anteriors podrà recuperar-lo amb
un examen sobre tota la matèria. En cas de no poder realitzar-se presencialment, es farà de
manera telemàtica o amb un treball.



5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

• comentaris de text: el 60% de la nota

• presentació audiovisual: 30%

• compliment del lliurament de les tasques: 10%

Criteris de valoració de l'expressió escrita:

Les respostes es valoraran més positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb
claredat i  ordre les idees i  els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs,  signes de
puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i lèxica.

Si la redacció presenta errors gramaticals i d'expressió, es descomptaran 0'1 punts per error. Les
faltes repetides no es comptaran.

Qualificació final de curs: La nota final del curs es comptarà de la manera següent:

- Es farà la mitjana de la 1ª i la 2ª avaluació. La nota de la 3ª avaluació mai podrà abaixar la mitjana,
sinó que hi haurà possibilitat de pujar-la, en funció del barem anteriorment detallat.

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

-L'alumnat que tinga suspesa Literatura Universal de cursos anteriors podrà recuperar-lo amb
un examen sobre tota la matèria. En cas de no poder realitzar-se presencialment, es farà de
manera telemàtica o amb un treball.



DEPARTAMENT: Valencià
MATÈRIA: Valencià, Llengua i Literatura

NIVELL 2n. de Batxillerat
ASSIGNATURA Valencià, Llengua i Literatura II
Professorat - Estrella Sáenz

- Miquel Àngel Escutia

3. Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació que prioritzarem en aquesta 3ª avaluació són els següents:

BL1.1. Analitzar els elements de la situació comunicativa, les propietats textuals i la informació no
verbal  de textos  orals  expositius  i  argumentatius procedents  de l’àmbit  acadèmic,  periodístic  i
publicitari, professional i empresarial, utilitzant les estratègies de comprensió oral i les tècniques
de retenció de la informació per a extraure’n i sintetitzar-ne el contingut, oralment o per escrit;
relacionant  tots  els  aspectes  globals  del  discurs,interpretant-lo  de  manera  crítica  i  utilitzant
alternatives inclusives a idees discriminatòries.

BL1.2. Elaborar presentacions orals ajustades al propòsit, el contingut i la situació comunicativa,
sobre  temes  de caràcter  acadèmic  o  de  l’actualitat  social,  científica  o  cultural,  utilitzant  fonts
d’informació diverses i amb suport de les TIC, el lèxic tècnic adequat, seguint les fases del procés
d’elaboració  de  les  exposicions  orals,  i  exposar-les  utilitzant  les  estratègies  i  els  recursos
d’expressió oral del nivell educatiu.

BL1.3. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats als
coneixements del nivell educatiu; analitzar els coneixements, habilitats i competències necessaris
per a desenrotllar-los, i comparar-los amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar
alternatives davant de la presa de decisions vocacional.

BL2.1. Descriure, amb el metallenguatge adequat, les propietats textuals de textos expositius i
argumentatius escrits de l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i administratiu, analitzant els
elements formals i de contingut amb ajuda de guies i la reflexió dialogada, resumint el contingut i
relacionant estes característiques expressives amb el sentit global del text.

BL2.2. Escriure, amb adequació, coherència, cohesió i correcció, textos expositius i argumentatius
de l’àmbit acadèmic sobre temes relacionats amb el currículum, utilitzant estructures pròpies de la
tipologia i els recursos expressius adequats a la situació de comunicació, aplicant-hi les estratègies
del procés de producció escrita.

BL2.3. Escriure textos de l’àmbit professional i administratiu, amb adequació, coherència, cohesió i
correcció,  aplicant-hi  els  coneixements  sobre  les  característiques  de  cada  gènere  textual  i  les
estratègies del procés de producció escrita.



BL2.4.  Planificar  tasques  o  projectes,  individuals  o  col·lectius,  descrivint  accions,  recursos
materials,  terminis  i  responsabilitats  per  a  aconseguir  els  objectius  proposats;  adequar  el  pla
durant el seu desenrotllament considerant diverses alternatives per a transformar les dificultats en
possibilitats;  avaluar  el  procés  i   el  producte  final  i  comunicar  de  forma creativa  els  resultats
obtinguts amb el suport dels recursos adequats.

BL2.5. Realitzar projectes d’investigació acadèmica amb sentit crític i creativitat, sobre temes del
currículum (amb especial  incidència en els  temes,  obres i  autors literaris)  o de l’actualitat  que
generen  opinió,  seguint  les  fases  del  procés  d’elaboració  d’un  projecte  d’investigació,  per  a
obtindre com a producte final un text escrit  argumentatiu adequat, coherent, cohesionat, amb
correcció, amb un lèxic precís i especialitzat i que respecta les normes de presentació de treballs
escrits.

BL2.6. Gestionar amb autonomia de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes creatives i
confiar  en les seues possibilitats,  mostrar  energia i  entusiasme durant  el  seu desenrotllament,
prendre decisions raonades assumint riscos i  responsabilitzar-se de les pròpies accions i  de les
seues conseqüències.

BL2.7. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots
els seus membres hi participen i aconseguisquen les metes comunes, influir positivament en els
altres  generant  implicació  en  la  tasca  i  utilitzar  el  diàleg  igualitari  per  a  resoldre  conflictes  i
discrepàncies actuant amb responsabilitat i sentit ètic

BL2.8. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius, sobre temes del currículum
(amb especial interés per les obres literàries) o sobre temes socials, científics i culturals, buscant i
seleccionant  informació  en  mitjans  digitals  de  forma  contrastada;  editar  continguts  per  mitjà
d’aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web, i col·laborar i comunicar amb altres
filtrant i compartint informació i continguts digitals de forma segura i responsable.

BL3.1. Identificar la tipologia i  les funcions de les categories gramaticals no flexives per a usar
correctament la llengua i explicar els procediments de formació de paraules, atenent el significat
dels  principals  prefixos  i  sufixos,  especialment  aquells  que  procedixen  del  llatí  i  grec,  i  la
transcategorització per a, aplicant els coneixements adquirits, enriquir el vocabulari actiu i millorar
la producció de textos.

BL3.2. Analitzar sintàcticament oracions compostes i classificar-les segons la naturalesa dels seus
predicats i  segons les seues modalitats oracionals, per a millorar la compressió i  expressar-se i
redactar, amb correcció i propietat de forma oral i escrita.

BL3.3. Explicar els distints nivells de significat de les paraules o expressions del discurs oral o escrit,
en  funció  de  la  intenció  comunicativa  del  text  en  què  apareixen,  per  a  interpretar-lo
adequadament;  fer  un  ús  connotatiu  o  denotatiu  de  la  llengua,  de  forma  progressivament
autònoma, per a enriquir el vocabulari actiu i millorar la producció de textos.

BL3.4. Analitzar les propietats textuals i la intertextualitat per mitjà del comentari pragmàtic de
textos  expositius  i  argumentatius  procedents  dels  àmbits  acadèmic,periodístic,  professional  i
empresarial, per a interpretar i valorar discursos orals i escrits; aplicar els coneixements obtinguts



per a millorar l’expressió oral i escrita.

BL4.1  Reconéixer  l’evolució  diacrònica  i  cultural  de  les  tendències,  autors  i  obres  dels  grans
moviments literaris del segle XX analitzant críticament textos lírics, narratius, dramàtics i didàctics,
en  prosa  i  en  vers,  d’autoria  masculina  o  femenina;  realitzar  treballs  de  síntesi,  creatius  i
documentats, que presenten la literatura com un producte lligat al seu context històric i cultural,
capaç d’acostar-nos a altres mons i pensaments.

BL4.2 Interpretar, utilitzant les tècniques del comentari literari, obres completes o fragments de la
literatura del segle XX a l’actualitat, justificant la vinculació del text amb el seu context, la seua
pertinença a un gènere literari determinat; analitzant la forma i el contingut; descobrint la intenció
de l’autor, i reconeixent l’evolució de temes i tòpics en relació amb altres disciplines; expressar
raonadament  les  conclusions  extretes  per  mitjà  de l’elaboració  de textos  estructurats,  orals  o
escrits.

BL4.3. Desenrotllar per escrit  un tema de la història de la literatura, realitzant una investigació
prèvia que incloga la consulta de diverses fonts i exposant les conclusions amb rigor, claredat i
coherència; adoptar un punt de vista crític i personal utilitzant les TIC per a obtindre informació
veraç i citant les fonts consultades.

4. Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

Considerem necessari i indispensable per a poder superar positivament les diferents avaluacions:

-Activitats proposades pel professorat i treballs, realitzats de manera grupal i/o individual durant el
període del confinament i entregades en termini.

-Omplir els models dels exàmens PAU.

-Lectura dels autors/es estudiats/es mitjançant el lliurament de qüestionaris i treballs.

-D'altra banda, tindrem en compte els treballs voluntaris.

-No es descarta que es puga fer alguna prova al Moodle de l'institut. La nota se sumaria a la de la
llibreta o activitats setmanals.



Aquests instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert
en l’apartat anterior.

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

-S'aplicarà els criteris de l'assignatura de reforç de 1r. de Batxillerat.

4.2 Convocatòria extraordinària

Els alumnes  qui no superen la  matèria a final de curs hauran de presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que
no es puguen fer, es proposarà una prova o treball  que es puga realitzar per Aules Moodle de
l'institut o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al
llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

1. Comprensió del text: 3 punts

a) Tema i parts 1 p



b) Resum 1 p

c i d) ) Qualsevol altra qüestió descrita en l'apartat dels continguts 0'5 cadascuna.

2. Anàlisi lingüística del text: 3 punts

a) Fonètica 1 p (Si la resposta és incorrecta descomptarà el valor corresponent)

b) Morfosintaxi 1 p

c) Lèxic 1 p

3. Expressió i reflexió crítica: 4 punts

a) 2 punts distribuïts en dues preguntes segons la descripció dels continguts.

b) 2 punts.

Criteris de valoració de l'expressió escrita:

En els apartats de comprensió del text i expressió i reflexió crítica les respostes es valoraran més
positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els
conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i
demostren un bon domini de la normativa gramatical i lèxica.

Si la redacció presenta errors gramaticals i d'expressió, es descomptaran 0'1 punts per error. Les
faltes repetides no es comptaran.

La nota final del curs es comptarà de la manera següent:

- Farem la mitjana de la 1ª i la 2ª avaluació. A més, tindrem en compte de manera positiva la 3ª
avaluació (mai per abaixar  la mitjana),  amb els  treballs realitzats i  els treballs  voluntaris per a
millorar la nota.

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

-S'aplicarà els criteris de l'assignatura de reforç de 1r. de Batxillerat.

5.2 Convocatòria extraordinària

Els criteris de qualificació de la prova extraordinària seran: la prova, si es pot fer, o el treball es
puntuaran entre 0 i 10 punts. 

Qualificació final de curs: El resultat de la prova extraordinària el sumarem a la nota de la 1ª i 2ª
avaluació i farem mitjana.



NIVELL 2N BATXILLERAT
ASSIGNATUR
A

ARTS ESCÈNIQUES

Professorat - Estrella Sáenz
-
-
-
-

3. Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents:

BL1.1. Descriu les característiques fonamentals dels principals estils, formats i tendències escèniques a 
través de distintes fonts, i diferencia els àmbits professionals de les arts escèniques, i la seua funció en 
contextos diversos.

BL1.2. Aplica recursos expressius dels diferents estils escènics en la creació de petites produccions i 
materials, dramàtics i coreogràfics, i argumenta sobre les seues possibilitats com a mitjà d’expressió de 
sensacions, sentiments i idees.

BL3.2. Augmenta la confiança en les seues pròpies habilitats i recursos interpretatius i expressius, i arrisca en
les seues propostes més enllà dels clixés i els convencionalismes.

BL4.2. Distingeix les fases i processos d’un projecte escènic, i planifica les tasques identificant les 
responsabilitats dels equips de treball i respectant les propostes alienes.

BL5.1. Analitza amb actitud reflexiva i esperit crític, tot tipus de textos dramàtics i espectacles escènics 
utilitzant diverses fonts d’informació, i comenta els textos expressant les seues opinions.

BL5.2. Defineix, a partir de la pròpia experiència, el paper del públic en l’acte escènic i les seues tipologies, i
fa propostes que les incloguen i promoguen la interacció.

BL6.1. Interpreta textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les estratègies de 
comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus 
coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.

BL6.4. Reconeix la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu i la utilitza correctament en
activitats orals i escrites de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional.

BL6.5. Llig textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora del nivell educatiu per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el 
contingut,l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.

BL6.6.  Escriu textos de l’àmbit  personal,  acadèmic,  social  o professional  en diversos formats  i  suports,
cuidant  els  seus  aspectes  formals,  aplicant  les  normes  de  correcció  ortogràfica  i  gramatical  del  nivell
educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de forma
organitzada els seusconeixements amb un llenguatge no discriminatori.

BL6.7. Busca i selecciona informació en diverses fonts de forma contrastada i organitza la informació 
obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació dels continguts; per a ampliar els seus 
coneixements i elaborar textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, 
citant adequadament la seua procedència.

BL6.8. Gestiona de forma eficaç tasques o projectes, fa propostes creatives i confia en les seues possibilitats, 
mostrar energia i entusiasme durant el seu desenrotllament, pren decisions raonades assumint riscos i 
responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les seues conseqüències.



BL6.9. Planifica tasques o projectes, individuals o col·lectius, descrivint accions, recursos materials, terminis
i responsabilitats per a aconseguir els objectius proposats, adequar el pla durant el seu desenrotllament.

BL6.10. Busca i selecciona informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els 
coneixements del nivell educatiu, analitza els coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu 
desenrotllament i les compara amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant de 
la presa de decisions vocacional.

BL6.11. Organitza un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els seus 
membres participen i arriben a les metes comunes, influeix positivament en els altres generant implicació en 
la tasca i utilitza el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb responsabilitat i 
sentit ètic.

BL6.12. Busca i selecciona informació, documents de text, imatges, bandes sonores, vídeos, etc. a partir 
d’una estratègia de filtratge i de forma contrastada en mitjans digitals com xarxes socials, banc de sons, 
pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia o bases de dades especialitzades, etc., i la 
registra en paper de forma acurada o emmagatzemar-la digitalment en dispositius informàtics i servicis de la 
xarxa.

BL6.13. Col·labora i es comunica per a construir un producte o tasca col·lectiva filtrant i compartint 
informació i continguts digitals, seleccionant les ferramentes de comunicació TIC, servicis de la web social i 
entorns virtuals d’aprenentatge, aplica bones formes de conducta en la comunicació i preveu, denuncia i 
protegeix altres de les males pràctiques com el ciberassetjament.

BL6.14. Crea i edita continguts digitals com ara documents de text, presentacions multimèdia i produccions 
audiovisuals amb sentit estètic utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web per a una 
millor comprensió dels continguts treballats, coneixent com aplicar els diferents tipus de llicències.

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

-Els exàmens segueixen el format i els criteris de les PAU.

-Encara que no hi ha exàmens específics de lectura, cal llegir les obres perquè són matèria obligatòria
tant a l’examen com a la part pràctica on es treballen les propostes escèniques de les 4 obres teatrals. 

-Els qüestionaris treballats durant el confinament (nota 1 a 10).

-Elaboració de Propostes Escèniques per a Hedda Gabler (1 a 10).

-El comentari i visionats de diferents arts escèniques (1 a10).

-Resolució de proves PAU (1 a 10)

Aquests instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 



l’apartat anterior

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

No n’hi ha cap.

4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves 
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà 
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies 
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no
es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules Moodle de l'institut o
altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al 
llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs
Farem la mitjana de les avaluacions anteriors i sumarem en positiu la nota dels treballs del 
confinament.

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

 No n’hi ha cap.

5.2 Convocatòria extraordinària

Els criteris de qualificació de la prova extraordinària seran: La prova, si es pot fer, o el treball 
seguint els criteris de les proves PAU.

Qualificació final de curs: Les notes de la 1a i la segona avaluació tindran un major pes per a traure la
nota final. La 3a avaluació en tot cas podrà pujar la nota, mai abaixar-la.
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