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DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 

D’acord amb la normativa vigent, el Departament de Llengües Estrangeres ha acordat que els 

professors d'anglès, francès  i alemany valorarem els aspectes següents a l’hora d’avaluar el seu 

fill/la seva filla al llarg de cada trimestre: 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A 1r i 2n D'ESO, CURS 2017-2018 
 

 
 Elements avaluats Proporcions 

COMPETÈNCIA 

LINGÜÍSTICA/ 

COMUNICATIVA 

Exàmens de les unitats on s’avaluen les següents 

destreses:  

- Gramàtica 

- Vocabulari 

- Comprensió lectora 

- Comprensió auditiva  

- Producció escrita 

- Proves de verbs  

50% 

Proves d’expressió oral  15% 

TREBALL 

- Elaboració d’un dossier de cada unitat, el qual és 

obligatori i ha de seguir les pautes de contingut i 

presentació establertes pel centre i/o professor/a.  

- Deures 

- Llibre d’exercicis  

- Treball a classe (per parelles, en grup) 

- Redaccions 

- Projectes 

- Exercicis de lectura sobre textos i llibres breus 

proposats  

15% 

ACTITUD 

- Ús de l’idioma 

- Assistència 

- Puntualitat (en les hores d’arribada a classe, en el 

lliurament d’exercicis, deures, treballs, etc.) 

- Portar el material 

- Interès 

- Participació a classe (preguntes, respostes) 

- Actitud respectuosa, correcta i educada envers els 

companys/companyes i els professors/professores 

- Participació en sortides i activitats diverses 

proposades pel Departament de Llengües 

 

 

 

 

20% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A 3er i 4rt D'ESO, CURS 2017-2018 

 

 

  

 Elements avaluats Proporcions 

COMPETÈNCIA 

LINGÜÍSTICA/ 

COMUNICATIVA 

Exàmens de les unitats on s’avaluen les següents 

destreses:  

- Gramàtica 

- Vocabulari 

- Comprensió lectora 

- Comprensió auditiva  

- Producció escrita 

- Proves de verbs irregulars 

60% 

Proves d’expressió oral  15% 

TREBALL 

- Elaboració d’un dossier de cada unitat, el qual és 

obligatori i ha de seguir les pautes de contingut i 

presentació establertes pel centre i/o professor/a.  

- Deures 

- Llibre d’exercicis  

- Treball a classe (per parelles, en grup) 

- Redaccions 

- Projectes 

- Exercicis de lectura sobre textos i llibres breus 

proposats 

15% 

ACTITUD 

- Ús de l’idioma 

- Assistència 

- Puntualitat (en les hores d’arribada a classe, en el 

lliurament d’exercicis, deures, treballs, etc.) 

- Portar el material 

- Interès 

- Participació a classe (preguntes, respostes) 

- Actitud respectuosa, correcta i educada envers els 

companys/companyes i els professors/professores 

- Participació en sortides i activitats diverses 

proposades pel Departament de Llengües 

 

 

 

 

10% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A 1r I 2n BATXILLERAT, CURS 2017-2018 

 

  

 Elements avaluats Proporcions 

COMPETÈNCIA 

LINGÜÍSTICA/ 

COMUNICATIVA 

Exàmens de les unitats on s’avaluen les següents 

destreses:  

- Gramàtica 

- Vocabulari 

- Comprensió lectora 

- Comprensió auditiva  

- Producció escrita 

- Proves de verbs irregulars 

70% 

Proves d’expressió oral (speaking) 10% 

TREBALL 

- Elaboració d’un dossier de cada unitat, el qual és 

obligatori i ha de seguir les pautes de contingut i 

presentació establertes pel centre i/o professor/a.  

- Deures 

- Llibre d’exercicis (workbook) 

- Treball a classe (per parelles, en grup) 

- Redaccions 

- Projectes 

- Exercicis de lectura sobre textos i llibres breus 

proposats (Readers). 

10% 

ACTITUD 

- Ús de l’idioma 

- Assistència 

- Puntualitat (en les hores d’arribada a classe, en el 

lliurament d’exercicis, deures, treballs, etc.) 

- Portar el material 

- Interès 

- Participació a classe (preguntes, respostes) 

- Actitud respectuosa, correcta i educada envers els 

companys/companyes i els professors/professores 

- Participació en sortides i activitats diverses 

proposades pel Departament de Llengües 

 

 

 

 

10% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A ALEMANY 2n BATXILLERAT, CURS 2017-2018 

 

 Elements avaluats Proporcions 

COMPETÈNCIA 

LINGÜÍSTICA/ 

COMUNICATIVA 

Exàmens de les unitats on s’avaluen les següents 

destreses:  

- Gramàtica 

- Vocabulari 

- Comprensió lectora 

- Comprensió auditiva  

- Producció escrita 

 

70% 

PROJECTS (speaking) 10% 

TREBALL 

 

- Elaboració d’un portfolio digital amb totes les 

activitats proposades. 

- Ús de twitter. 

- Deures 

- Llibre d’exercicis (Arbeitsbuch) 

- Treball a classe (individual, per parelles, en grup) 

- Redaccions 

 

10% 

ACTITUD 

 

- Ús de l’idioma 

- Assistència 

- Puntualitat (en el lliurament d’exercicis, deures, 

treballs, etc.) 

- Portar el material 

- Interès 

- Participació a classe (preguntes, respostes) 

- Actitud respectuosa, correcta i educada envers els 

companys/companyes i els professors/professores 

 

10% 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ Mòdul Professional Anglès Tècnic TAPD, CURS 2017-2018 
 

 Elements avaluats Proporcions 

COMPETÈNCIA 

LINGÜÍSTICA/ 

COMUNICATIVA 

- Proves objectives corresponents a cada Nucli 

Formatiu on s’avaluen les següents destreses: 

gramàtica, vocabulari, comprensió lectora, 

comprensió auditiva i producció escrita. 

 

- Projectes sobre diferents temes o 

representació de situacions pràctiques 

aplicades al sector. 

 

 

50% 

TREBALL 

 

- Portfoli digital (BLOGGER) amb totes les 

activitats proposades. 

- Ús de Twitter 
- Elaboració d’un dossier de cada unitat amb 

totes les activitats fetes a classe, deures, exercicis 

de lectura (reading), exercicis de producció 

escrita (writing), listening, exercicis de 

vocabulari, exercicis d’expressió oral 

(speaking). 

 

30% 

ACTITUD 

 

- Ús de l’idioma, assistència, puntualitat (en les 

hores d’arribada a classe, en el lliurament 

d’exercicis, deures, treballs, etc.), aportació del 

material adient per la matèria, interès, 

participació a classe (preguntes, respostes), 

actitud respectuosa, correcta i educada envers els 

companys/companyes i els 

professors/professores. 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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CRITERIS COMUNS D’AVALUACIÓ 

 

L'ús de l'idioma, la presentació del dossier (apunts, exercicis, etc.) i/o del workbook/cahier, a més 

a més de la superació dels exàmens trimestrals, seran indispensables per aprovar la matèria cada 

trimestre. 

AVALUACIÓ FINAL I RECUPERACIÓ: 

El Departament de Llengües Estrangeres estableix un sistema d’avaluació continua i englobarà els 

continguts fets al llarg del curs, per la qual cosa la recuperació d’una avaluació suspesa serà 

automàtica quan s’aprovi la següent.  

Per a superar tot el curs s’han de tenir aprovats al menys dos trimestres i és un requisit 

indispensable tenir aprovat el tercer. Per a calcular la nota final de curs es computaran les notes 

obtingudes durant les tres avaluacions seguint el següent percentatge: 30% la primera avaluació, 

30% la segona i 40% la tercera. 

Els alumnes que, en finalitzar el curs al juny, no hagin superat la matèria, hauran de realitzar un 

dossier obligatori durant l'estiu i una prova extraordinària de recuperació durant la primera setmana 

del mes de setembre. La prova inclourà l’avaluació de les destreses de gramàtica, vocabulari, 

comprensió lectora, comprensió auditiva i producció escrita i tindrà un valor de 75% de la nota i el 

dossier un 25%. 

 

Si un alumne promociona de curs però encara té l’assignatura pendent, podrà superar-la si aprova 

qualsevol de les avaluacions del curs vigent. 

 


