PROGRAMACIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VALENCIÀ I DE
CASTELLÀ
1r ESO

CURS 2015-2016

CONTINGUTS:
Cada trimestre farem dos o tres exàmens. Repartits de la forma següent:
1r trimestre: 1ª avaluació: temes 1-3 (1-4)
2n trimestre 2ª avaluació: temes 4-6 (5-8)
3r trimestre 3ª avaluació: temes 7-9 (9-12)
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Els exàmens suposaran un 70% de la nota total del trimestre. La lectura del llibre
recomanat per la professora comptarà com un examen més.
La llibreta es valorarà amb un 10% de la nota. L’avaluació d’aquesta es farà mitjançant un
examen. Per tant, serà fonamental tindre-la ordenada, polida, corregida, amb els títols del
temes,… i portar-la cada dia a classe. S'avaluarà mitjançant un examen.
Els deures diaris es valoraran en un 10% de la nota, per això, cal ser constant en la seua
presentació. Si algun alumne no ha realitzat els deures, la professora ho anotarà a l’agenda i
el pròxim dia de classe haurà de portar la nota signada pels pares o tutors. Els deures
L’actitud suposarà un 10% de la nota. Cada ítem es valorarà en un 0’2 sobre 10. Per actitud
entenem: participació a classe, esperit de superació, respecte al professor/a i als companys,
puntualitat, interés i respecte per la matèria.
COM S’AVALUA :
- La nota final correspondrà a la mitjana dels tres exàmens de l’avaluació, més la
nota d’actitud, més la nota de deures, més la de la llibreta..
- Si un alumne no arriba a una mitjana de 4'5 en els exàmens no s’afegirà la nota de
deures, actitud i lllibreta.
- La professora arrodonirà al nombre sencer superior quan siga el decimal 8 o
superior. És a dir, un 4,8 serà 5 ; 5,8 serà 6 i 7,7 serà 7.
- Els deures són obligatoris i si algun alumne no els realitza la professora ho anotarà a
l’agenda. També, s’anotarà en el cas que els deures estiguen fets malament, copiats o que ho
considere la professora.
- No hi haurà exàmens de recuperació durant el curs. Cal estudiar dia a dia.
- La nota dels exàmens extraordinaris (recuperació de juliol o assignatures pendents
d’altres anys) serà un 5 si l’alumne aprova, siga quina siga la nota que haja tret.
- En les matèries de llengua és bàsic escriure sense faltes, per això cada falta
d’ortografia als exàmens descomptarà 0’10 cadascuna fins a un màxim de 2 punt1
- Es copiaran tots els enunciats de les activitats a la llibreta
- És obligatòria la lectura del llibre que proposa la professora. L’examen o treball es
valorarà igual que la resta dels exàmens, és a dir, farà mitjana igual que els altres controls.

