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CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 4t ESO
Els exàmens suposaran un 70% de la nota total del trimestre.
El 30% restant serà valorat pels següents punts:
- 10% llibreta i deures. Fonamental tindre ben ordenada la llibreta, ordenada, polida,
corregida, amb els títols dels temes... i portar-la tots els dies a classe. La professora
fixarà un dia per a fer la revisió de llibretes i avaluar-les. Els deures s’han de fer
diàriament, normalment es faran a classe però si no s’acaben, hauran de realitzar-se a
casa. La professora revisarà qui ha fet els deures i si no estan les activitats a la llibreta
posarà negatiu.
- 10% participació oral i actitud. L’alumnat ha de practicar la llengua per a assolir el
seu domini. 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.
- 10% tertúlia dialògica. Participació en la tertúlia en valencià, reflexions i opinions
coherents segons la lectura, respectar el torn de paraula.
COM S’AVALUA :
- La nota final correspondrà a la mitjana dels 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 llibreta.
- La professora arrodonirà al número 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 posarà un
negatiu.
- 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 0’20 cadascuna. Se poden baixar fins a 2 punts en els exàmens
per faltes d’ortografia.
- Es copiaran tots els enunciats de les activitats a la llibreta.
- És obligatòria la lectura del llibre que proposa la professora.
- A petició de la professora se podrà fer un examen global al finalitzar cada trimestre que
tindrà el mateix valor que la resta d’exàmens. Se pot demanar també un treball global en
què es plasmen els conceptes i procediments vistos en el trimestre o una exposició oral.
- Quan finalitze cada trimestre s’haurà de fer una reflexió crítica de tot el que hem vist en
l’assignatura, el que heu aprés, l’actitud, el que s’ha donat en classe...

