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DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES. 
 
SEMINARI D’ANGLÈS. CRITERIS D’AVALUACIÓ: BATXILLERAT 

 

 

             AVALUACIÓ INICIAL 
 
 

1r de Batxillerat: Es porten e terme diferents exercicis  de  diferents skills per saber 

de quin nivell partim. Hi ha molts alumnes de diverses procedències i que cal conèixer per 

establir una línia de treball. 

 2n de Batxillerat : Cada professor/a porta a terme un seguit d’exercicis i/o 

composition  per saber el nivell del qual hem de partir. 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 Es valoraran les proves objectives (exàmens) en un 80% de la nota global, i l’actitud i 

treball diari en un 20%. 

Per fer mitjana dels exàmens es necessita que cadascun d’ells  tingui com a resultat 

un mínim de 3’5. 

  

Els exàmens es portaran a terme cada una o dues unitats, depenent de les 

necessitats del grup, i/ o un examen global per trimestre. L’estructura de l’examen ha 

d’incloure totes les competències lingüístiques : reading, writing, vocabulary, grammar  i, 

gradualment, listening .L’oral o speaking  seria també convenient però dependrà del nombre 

d’alumnes per grup. 

 Dintre de l’actitud i el treball diari s’inclouran tant les activitats quotidianes que va 

demanant el professorat com les “extres”  que s’aniran afegint al llarg del curs: lectura de 

llibres, exposicions orals, participació a activitats organitzades pel seminari amb treballs 

posteriors. Per anar millorant en una llengua, el treball ha de ser constant  i lliurar els 

treballs en els terminis marcats.  

L’assistència és obligatòria. L’absentisme sense justificació repercutirà negativament 

en la nota, de la mateixa manera que una actitud passiva o negativa envers l’assignatura. 
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En cas absència en dia d'examen només es pot demanar repetir  l'examen 

presentant justificant mèdic. 

Esperem una actitud participativa de l’alumnat, i de respecte i educació vers els seus 

companys, material i professorat. 

 

 

AVALUACIÓ 

 

L’adquisició de la llengua estrangera s’avalua mitjançant una avaluació contínua. Es 

calcula la nota final tenint en compte la nota de primera i segona avaluació. 

Es valorarà la feina “extra” que es proposa a l’alumnat per pujar la mitjana final. 

 

 

RECUPERACIÓ 

 

L’alumnat de 1r de Batxillerat que no aprova a l’avaluació final té encara dues 

possibilitats: 

Juny: Prova final d’anglès . Examen  de vocabulary, grammar, reading, writing i si 

s’escau, listening. 

Setembre: Prova extraordinària. Examen  de vocabulary, grammar, reading, writing i 

si s’escau, listening. 

L’alumnat de 2n de Batxillerat que no aprova l’avaluació final, té una altra possibilitat 

a la prova extraordinària de juny. 

 

L’alumnat amb l’anglès pendent del curs anterior té dues possibilitats: una 

convocatòria de setembre i una altra al mes de març. L’estructura de l’examen és : 

vocabulary, grammar, reading, writing i si s’escau, listening. 

 

 


