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CRITERIS I INSTRUMENTS  D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 PER A L’ESO  

 

 
Partint de la idea que l’avaluació forma part de l’aprenentatge, els objectius de l’avaluació seran un 

ajut en el procés, tant per als alumnes com per als professors. 

 

Desenvolupem en l’alumne/a les vuit competències, amb especial incidència en la comunicació 

lingüística i audiovisual, en la metodologia del tractament de la informació (digital o no) i en la seva 

capacitat d’aprenentatge, afavorint la seva autonomia com a element d’auto-avaluació, treballant 

l’error (“pédagogie de l’erreur”) com a element útil de millora per al seu  propi procés formatiu. 

 

L’avaluació final permet de conèixer les adquisicions d’aquestes competències en cada alumne/a al 

final de cada fase de l’aprenentatge. 

 

Els instruments d’avaluació seran el treball de classe, les fitxes d’ampliació o reforç, les notes de 

classe, els exàmens i la participació en treballs en grup i projectes. Aquests instruments ens 

permeten obtenir informació sobre el procés d’aprenentatge i les decisions que es prenen durant 

aquest procés resulten útils per tal de planificar l’aplicació dels nostres objectius.  

 

En relació als criteris d’avaluació per a l’ESO, al Seminari hem pres els següents acords: 

La nota de l’avaluació trimestral de l’alumne es farà tenint en compte les notes parcials  de 
totes les proves o treballs fets a classe o a casa durant el trimestre (procés d’aprenentatge) i 
la nota de l’examen trimestral. La proporció entre ambdues parts és d’una mitjana 
ponderada corresponent al 50% pertany al procés d’aprenentatge i l’altre 50% a la de 
l’examen trimestral. Per tenir en compte la mitjana, la nota mínima de l’examen trimestral 
ha de ser de 3. 

 

Per la nota del trimestre es tindran en compte els següents aspectes de la puntuació: 

1.  Per fer la nota mitjana del procés d’aprenentatge, caldrà que l’alumne hagi realitzat tots 
els treballs encomanats. Totes les proves i treballs es qualificaran numèricament de 0 fins a 10. 
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2. La nota de l’examen trimestral també es puntuarà de 0 fins a 10. 

3. La nota final resultant de la mitjana ponderada del procés d’avaluació i de l’examen 
trimestral ha de ser de 5 o superior a 5 per considerar que l’alumne ha aprovat. 

 

Criteris de recuperació 

El Seminari de Francès fa avaluació contínua. Això vol dir que la nota de cada trimestre ha de 
ser d’un mínim de 5 per tal de  considerar que l’alumne ha aprovat els crèdits anteriors 
corresponents a la matèria. 

Per sota de 5,  l’alumne que no aprovi a l’avaluació final de juny podrà recuperar la matèria 
el mes de setembre. Serà un examen similar al final, on l’alumne haurà de demostrar 
competències suficients amb una nota mínima de 5.  

La qualificació final extraordinària del mes de setembre serà el resultat global de tres 
elements: 

- l’evolució de l’alumne durant el curs (20%) 
- les activitats de recuperació que s’hagi proposat realitzar al llarg de l’estiu   (30%) 

- els resultats de la prova extraordinària (50%) 

En aquest examen de setembre, la nota mínima de la prova extraordinària haurà de ser igual o 
superior a 4.  

.Si l’alumne/a té suspesa la matèria de Francès del curs anterior, es valorarà el progrés i 
nivell assolit per tal de recuperar-la.  

Si l'alumne /-a no pot assistir a un examen (malaltia, convocatòria oficial...) el professor 
podrà demanar un certificat oficial que justifiqui l'absència.  

 



4 

 

 

CRITERIS I INSTRUMENTS  D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 PER AL BATXILLERAT 

 
Partint de la idea que l’avaluació forma part de l’aprenentatge, els objectius de l’avaluació seran un 

ajut en el procés, tant per a l’alumne com per al  professor. 

 

 A principis de curs, a primer de Batxillerat,  fem una avaluació de diagnòstic per tal de conèixer 

millor la classe i les possibilitats d’aprenentatge segons la tipologia de l’alumnat. 

 

Desenvolupem en l’alumne les vuit competències, amb especial incidència en la comunicació 

lingüística i audiovisual, en la metodologia del tractament de la informació (digital o no) i en la 

capacitat d’aprenentatge de l’alumne, afavorint la seva autonomia com a element d’auto-avaluació, 

treballant també l’error (“pédagogie de l’erreur”) com a element útil de reflexió i millora per al 

propi procés formatiu. 

 

L’avaluació final permet de conèixer les pròpies adquisicions al final de cada fase de l’aprenentatge. 

 

Els instruments d’avaluació seran el treball de classe, les fitxes d’ampliació o reforç, les notes de 

classe, els exàmens i la participació en treballs en grup i projectes. Aquests instruments ens 

permeten obtenir informació sobre el procés d’aprenentatge i les decisions que es prenen durant 

aquest procés resulten útils per tal de planificar l’aplicació dels nostres objectius.  

 

En relació als criteris d’avaluació per a Batxillerat, al Seminari hem pres els següents acords: 

L’avaluació trimestral de l’alumne es farà tenint en compte la mitjana entre les notes 
parcials ( proves o treballs fets a classe o a casa)  i la nota de l’examen trimestral. Totes les 
proves es qualificaran numèricament de 0 fins a 10. Per tant, el 50% pertany al procés 
d’aprenentatge i l’altre 50% a la de l’examen trimestral. 

 

Per la nota del trimestre es tindran en compte els següents aspectes de la puntuació: 
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1. Per fer la nota mitjana de les notes de classe, caldrà que l’alumne tingui un mínim de 
notes (més de la meitat dels treballs encomanats). 
2. Si la nota de classe fos més baixa que la de l’examen, es tindrà en compte el progrés 
de l’alumne, per tal de no perjudicar-lo.  
3. La nota resultant de les mitjanes de classe i la de l’examen trimestral ha de ser de 5 o 
superior a 5 per considerar que l’alumne ha aprovat.  

 La nota del treball d’estiu dels alumnes de Batxibac constituirà un 10% de la nota de final de 
curs.  

Criteris de recuperació 

El Seminari de Francès fa avaluació contínua. Això vol dir que la nota del tercer trimestre ha 
de ser d’un mínim de 5 per tal de  considerar que l’alumne ha aprovat els crèdits anteriors  
corresponents a la matèria. 

Per sota de 5,  l’alumne que no aprovi a l’avaluació final de juny podrà recuperar la matèria 
el mes de setembre. Serà un examen similar al final, on l’alumne haurà de demostrar 
competències suficients amb una nota mínima de 5.  

La qualificació final extraordinària del mes de setembre serà el resultat global de tres 
elements: 

- l’evolució de l’alumne durant el curs  
- les activitats de recuperació que s’hagi proposat realitzar al llarg de l’estiu 
- els resultats de la prova extraordinària  

Si l’alumne/a té suspesa la matèria de Francès del curs anterior, es valorarà el progrés i nivell 
assolit per tal de recuperar-la.  

 

 

 


