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DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES - SEMINARI D’ANGLÈS.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ ESO -  CURS 2018 – 2019 

 

AVALUACIÓ INICIAL 

 1r CURS D’ESO:  L’alumnat fa un test inicial que permet conèixer el nivell del què 

parteixen els alumnes. El resultat ens permetrà fer grups flexibles d’acord amb les necessitats 

d’aprenentatge i també treballar els grups de diversitat. 

 2n, 3r i 4t d’ESO: El professorat  distribueix l’alumnat en grups flexibles tot i que a 

l’inici de curs es fan proves de diferents skills per saber el nivell inicial. Els grups flexibles no 

són tancats i es poden fer els canvis pertinents. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 L’avaluació i/o nota es basa en un 60% en proves objectives (exàmens) i en un 40% en 

l’actitud, el treball diari i les tasques encomanades; esperem també una actitud participativa 

per part de l’alumnat i de respecte en vers els seus companys, professorat i material. 

Proves objectives:  60%: 

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

resultat un mínim de 3.5. 

 Els exàmens  es faran a l’acabar una o dues unitats, depenent del grup i del calendari.  
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Aquests exàmens constaran de les estructures treballades a classe: Vocabulary, grammar, 

reading, writing i, si s’escau, listening  i speaking. La part oral o speaking ve determinada pel 

nombre d’alumnes a l’aula, i com que és excessivament elevat, normalment no es pot dur a 

terme. 

Si un alumne no fa l´exercici de redacció, aquest fet repercutirà negativament en la seva 

nota. 

 L’alumnat de diversitat o amb problemes d’aprenentatge s’examinaran de les 

mateixes parts però amb continguts adaptats i el resultat dels exàmens serà pass/fail amb la 

possibilitat d’obtenir altres qualificacions si fan l’examen standard. 

Actitud i treball: 40%: 

L’actitud de treball envers l’assignatura implica portar sempre el material de classe i 

participar-hi activament, és a dir, complir les tasques encomanades pel professorat 

(workbook, homework),llegir llibres i fer els exercicis/proves, també s´ha d’assistir a les 

activitats organitzades pel seminari i realitzar els treballs posteriors. Tot això es valora i  dóna 

el 40% de la nota. 

AVALUACIÓ 

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

calcula la nota final fent la mitjana ponderada de tot el curs. 

Els alumnes de diversitat i/o amb problemes d’aprenentatge fan també avaluació 

contínua però, amb diferents resultats numèrics:pass/ fail que suposa un aprovat o suspès, 

tot i que la nota global pot arribar com a màxim a 6. 
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RECUPERACIÓ 

 

L’alumnat 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. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A L’ESO 

60%  de la nota Examen:  reading, writing, vocabulary, 
grammar i si s’escau listening i speaking. 

 
40%  de la nota 

Actitud 
Comportament i participació 
Esforç i respecte 
Homework , workbook i llibreta al dia 

Participació i posterior treballs de les 
activitats organitzades pel Seminari. 
Lectures. 

 

 
AVALUACIÓ CONTÍNUA  (VALORANT 1r I 2n TRIMESTRE) 

 

 

 
Recuperació    
 

 
  Prova final al juny. 

  Prova extraordinària al setembre 

 

 


