DEPARTAMENT DE LLENGÜES - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I AVALUACIÓ (12-7-17)
CRITERIS D’AVALUACIÓ
El procés d’avaluació es fonamenta en els següents aspectes:
1- Observació del treball dels alumnes en aula
Aspectes com la realització puntual de les tasques assignades, la participació en les activitats didàctiques,
les respostes adequades a les preguntes del professor/a, les actituds d’interès, aplicació, estudi, treball,
cooperació i respecte a l’opinió aliena seran valorades a través d’anotacions en el quadern del
professor/a.
Les faltes d’assistència NO justificades o els retards seran valorats negativament dins de l’àrea.
2- Activitats d’expressió oral
Les activitats més apropiades per a observar i avaluar l’expressió oral dels alumnes poden ser d’aquest
tipus : breu xerrades preparades per endavant per exposar idees o arguments, lectures expressives en
veu alta, participar en debats, tertúlies literàries, jocs de llengua…etc.
3- Activitats d’expressió escrita
Podran aplicar-se tant de forma individual com per equips: elaboració de textos de caràcter literari
(narracions, descripcions, diàlegs …etc), produccions de textos de caràcter pràctic o instrumental (cartes,
instàncies, resums, esquemes, bibliografies, monogràfics …etc), anàlisi i comentari de textos,
redaccions…etc.
En aquest tipus d’activitats es podran utilitzar les rubriques d’avaluació de l’etapa de secundària on es
valora: el contingut, la correcció gramatical, el lèxic, temps verbals, estructures sintàctiques correctes, la
coherència, l’ortografia, la grafia, la presentació, el nivell d’investigació i altres recursos com corrector
ortogràfic…etc.
Per tal de reforçar l’ortografia, el professor no corregirà les errades sinó que les senyalarà de manera
clara per tal que l’alumne realitze les correccions adients consultant el material oportú. També es
realitzaran jocs i activitats concretes per reforçar aquest aspecte de la llengua.
•
•
•

•

Davant un gran nombre d’errades en treballs es donarà l’opció de millorar la nota repetint i
corregint-lo. Si no es rectifica la nota serà d’insuficient.
NO s’admetran treballs fora de la data acordada amb els alumnes.
Llengua castellana i valenciana: En proves d’expressió escrita i/o ortografia, per errors de
puntuació, accentuació i coherència, s’aplicarà una reducció gradual de punts sobre 10 que anirà
creixent en cada cicle (0,2 fins arribar a 0,5)
En llengua anglesa s’aplicarà una reducció de nota raonable per errors en Temps Verbals,
estructures gramaticals i coherència.
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4- Proves objectives
•
•
•
•
•

Se centraran sobre els continguts de l’àrea corresponents a cada curs. En cada trimestre es
realitzaran al menys 2 proves, coincidint amb la preavaluació i l’avaluació.
En les proves s’especificarà el valor numèric de cada pregunta.
S’aplicarà una disminució fins a 1,5 pt de la nota de la prova, per errades d’expressió, ortografia,
coherència, presentació o grafia.
La bona presentació i correcció és bàsica en qualsevol producció escrita.
Davant una lletra il·legible, la 1ª vegada l’alumne haurà de repetir l’activitat en casa o en classe. Si
es torna a repetir, l’activitat estarà suspesa.

5- Foment lector
Cal consultar el pla de foment lector de cada llengua i curs.
Com a extra es valorarà positivament dins de cada àrea, un bon hàbit lector.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
L’àrea es divideix en 2 grans apartats:
APARTAT nº 1 (40% de la nota)
•
•
•
•
•

Realització de les tasques en classe o en casa.
Treballs, exposicions.
Pla lector.
Activitats variades d’aula.
Atenció, participació, estudi, assistència.

APARTAT nº 2 (60% de la nota)
•
•

Proves objectives de l’àrea, orals o escrites.
Controls.

En l’avaluació final es tindrà en compte l’evolució individual en els apartats anteriors.
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PROCÉS DE RECUPERACIÓ
CASTELLÀ- VALENCIÀ- FRANCÉS:
L’avaluació és contínua. Per a recuperar un trimestre s’haurà de traure al menys un 6 en el trimestre
següent.
No hi ha examen de recuperació llevat de casos molt particulars que determinarà el departament.

ANGLÈS:
L’avaluació és contínua.
Passat el 2n trimestre es fa un anàlisi de com es troben els alumnes fins al moment. En aquells casos que
tenen les 2 avaluacions anteriors suspeses, es farà una recuperació al principi del 3r trimestre.
En casos molt particulars i determinats pel departament es podrà fer alguna recuperació més extra.

PROVES EXTRAORDINÀRIES (juny-juliol)
•
•
•

Prova d’objectius mínims. Nota màxima -5Si porten treball obligatori, la seua presentació serà obligatòria per poder realitzar la prova
extraordinària. Comptarà un 15% de la nota final si es trau a partir d’un 4 en la prova.
Es detallarà la puntuació de cada pregunta en la prova.

PENDENTS D’ALTRES CURSOS (Totes les àrees)
S’aplicarà sempre en un primer moment en les llengües, l’avaluació contínua.
Es podrà fer una prova específica la primera o segona setmana després de Nadal. Aquesta prova serà de
caràcter obligatori per a tots els alumnes amb alguna àrea suspesa.
En cas de no fer-la, els quedaria l’opció de recuperar-la aprovant l’àrea dels curs actual
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