
   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

1r d’ESO – Optativa: Francès 2a llengua 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre. 

Es passaran exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o viceversa. 

Els deures són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha après a classe. Les faltes de deures 

baixaran la nota final del trimestre. L’acumulació de tres o més faltes de deures per trimestre serà 

sancionada. 

Si l’alumne falta a classe és la seva obligació preguntar a un company si s’ha de fer alguna tasca. Per evitar 

malentesos, cal preguntar a més d’un company de classe. La responsabilitat dels deures recaurà en l’alumne 

absent, no en aquell que li ha dit els deures. 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

La llibreta amb els apunts i les fitxes de classe es recollirà el dia del segon examen del trimestre. En total es 

demanarà un cop per trimestre. Aquesta haurà d’estar completa (amb els apunts i fitxes, neta i polida).  

L’actitud, l’interès i la participació a classe són fonamentals per aprendre en un clima amable i distès.  

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 60% la mitjana dels exàmens, 30% treballs i 

deures, i 10% actitud i llibreta. 

La nota final de curs es calcularà amb el 30% de la nota del 1r trimestre, 30% del segon i 40% del tercer. 

 

Recuperació 

Els exàmens de matèria no es recuperen. 

Cada examen de verbs es podrà repetir una vegada si s’ha suspès. Els exàmens recuperats tindran una nota 

màxima de 5 sobre 10. 

Els trimestres, així com l’assignatura, no es poden recuperar ja que suspendre l’assignatura a 1r d’ESO 

implicarà no continuar amb l’estudi del Francès. 

Cal recordar que dels dos grups de francès que hi ha a 1r d’ESO, només passaran a 2n d’ESO 30 alumnes. 

Aquests alumnes podran escollir fer Francès com a 1a llengua o continuar estudiant-lo com a 2a llengua 

(optativa).  

Per formar els grups de 2n d’ESO cal que els alumnes ho sol·licitin a la matrícula. La selecció es fa a partir de 

la mitjana ponderada de les notes finals de 1r d’ESO (donant més pes al francès i a les llengües, 

respectivament), sense tenir en compte la nota del Treball de Síntesi. 

 

 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

2n d’ESO – Francès 1a llengua 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es passaran exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o viceversa. 

Els deures són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha après a classe. Les faltes de deures 

baixaran la nota final del trimestre. L’acumulació de tres o més faltes de deures per trimestre serà 

sancionada. 

Si l’alumne falta a classe és la seva obligació preguntar a un company si s’ha de fer alguna tasca. Per evitar 

malentesos, cal preguntar a més d’un company de classe. La responsabilitat dels deures recaurà en l’alumne 

absent, no en aquell que li ha dit els deures. 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

La llibreta amb els apunts i les fitxes de classe es recollirà el dia del segon examen del trimestre. En total es 

demanarà un cop per trimestre. Aquesta haurà d’estar completa (amb els apunts i fitxes, neta i polida).  

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 60% la mitjana dels exàmens, 30% treballs i 

deures, i 10% actitud i llibreta.  

La nota final de curs es calcularà amb el 30% de la nota del 1r trimestre, 30% del segon i 40% del tercer. 

 

Recuperació: 

Els exàmens de matèria no es recuperen. 

Cada examen de verbs es podrà repetir una vegada si s’ha suspès. Els exàmens recuperats tindran una nota 

màxima de 5 sobre 10. Per poder aprovar el trimestre cal que la mitjana dels exàmens de verbs fets durant 

un trimestre sigui igual o superior a 5. En cas que la mitjana sigui inferior però l’alumne hagi aprovat els 

exàmens de matèria, se li guardarà la nota dels exàmens i haurà de recuperar només la part de verbs. 

Els alumnes que hagin suspès l’avaluació trimestral podran recuperar, un cop fetes les avaluacions, amb un 

examen amb els continguts més significatius del trimestre. Totes les recuperacions tindran una nota màxima 

de 5 sobre 10. 

Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, se li donarà un dossier per a l’estiu que haurà de 

presentar al setembre. El mateix dia farà un prova de recuperació. La nota de la recuperació s’obtindrà a 

partir del resultat de l’examen i del dossier. 

En cas que suspengui al setembre, podrà recuperar l’assignatura aprovant Francès 1a llengua a 3r d’ESO. 

Si es considera que l’alumne, malgrat haver aprovat l’assignatura, necessita reforç durant l’estiu, se li donarà 

un dossier que haurà de presentar al setembre i que comptarà com a nota de la preavaluació del curs 

següent. 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

2n d’ESO – Optativa: Francès 2a llengua 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es passaran exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o viceversa. 

Els deures són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha après a classe. Les faltes de deures 

baixaran la nota final del trimestre. L’acumulació de tres o més faltes de deures per trimestre serà 

sancionada. 

Si l’alumne falta a classe és la seva obligació preguntar a un company si s’ha de fer alguna tasca. Per evitar 

malentesos, cal preguntar a més d’un company de classe. La responsabilitat dels deures recaurà en l’alumne 

absent, no en aquell que li ha dit els deures. 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

La llibreta amb els apunts i les fitxes de classe es recollirà el dia del segon examen del trimestre. En total es 

demanarà un cop per trimestre. Aquesta haurà d’estar completa (amb els apunts i fitxes, neta i polida).  

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 60% la mitjana dels exàmens, 30% treballs i 

deures, i 10% actitud i llibreta.  

La nota final de curs es calcularà amb el 30% de la nota del 1r trimestre, 30% del segon i 40% del tercer. 

 

Recuperació: 

Els exàmens de matèria no es recuperen. 

Cada examen de verbs es podrà repetir una vegada si s’ha suspès. Els exàmens recuperats tindran una nota 

màxima de 5 sobre 10. Per poder aprovar el trimestre cal que la mitjana dels exàmens de verbs fets durant 

un trimestre sigui igual o superior a 5. En cas que la mitjana sigui inferior però l’alumne hagi aprovat els 

exàmens de matèria, se li guardarà la nota dels exàmens i haurà de recuperar només la part de verbs. 

Els alumnes que hagin suspès l’avaluació trimestral podran recuperar, un cop fetes les avaluacions, amb un 

examen amb els continguts més significatius del trimestre. Totes les recuperacions tindran una nota màxima 

de 5 sobre 10. 

Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura o anés molt just, es passarà el cas a l’Equip Docent 

qui s’encarregarà d’avaluar la idoneïtat de l’alumne per continuar l’estudi del francès, ja que això implica 

també formar part del projecte Columbus-Français. En cas que es decideixi que l’alumne continuï fent 

francès, se li donarà un dossier per a l’estiu que haurà de presentar al setembre. El mateix dia farà un prova 

de recuperació. La nota de la recuperació s’obtindrà a partir del resultat de l’examen i del dossier. 

Si es considera que l’alumne, malgrat haver aprovat l’assignatura, necessita reforç durant l’estiu, se li donarà 

un dossier que haurà de presentar al setembre i que comptarà com a nota de la preavaluació del curs 

següent. 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

2n d’ESO – Educació Visual i Plàstica (Columbus-Français) 

Assistència 

L’assistència és obligatòria. Si l’alumne falta a classe és la seva obligació preguntar un company si s’ha de fer 

alguna tasca o portar material per a la propera classe.   

Per evitar malentesos, cal preguntar a més d’un company de classe. La responsabilitat dels deures recaurà 

en l’alumne absent, no en aquell que li ha dit els deures. 

 

Funcionament  

L’assignatura d’Educació Visual i Plàstica és una assignatura teoricopràctica. És per aquest motiu que 

l’alumne necessitarà: 

� Una carpeta DIN 3 pels treballs pràctics 

� Una funda o portafolis DIN A4 que funcionarà a mode de llibreta o dossier amb els apunts i 

fotocòpies que es donin. Aquest dossier s’haurà de presentar el dia de l’examen de la unitat. El 

dossier cal que estigui complet (fitxes, apunts, exercicis de classe...), net, polit i ordenat. El dossier 

haurà de contenir:  

- una portada amb el nom de l’assignatura i de la unitat, el nom i els cognoms de l’alumne, el 

curs i el grup. Cal que la portada sigui estètica, ja que es puntuarà.  

- un índex 

- pàgines numerades.  

 

Material  

El material s’ha de portar cada classe perquè és necessari per al treball diari. Eventualment el professor 

indicarà si hi ha algun material que no s’ha de portar. El material és la següent: 

- 1 Llapis HB (és el llapis que fem servir habitualment) 
- 1 llapis dur 2H per dibuix tècnic 
- 1 escaire (de 30 cm), 1 cartabó (de 30 cm) i 1 regle (de 30 cm) 
- 1 compàs de precisió (amb rodeta) 
- Tisores, cola de barra, goma i maquineta 
- Llapis de colors (caixa de 12 o 18 colors) 
- Retoladors de colors (caixa 12 colors) 
- 1 Retolador permanent fi negre (Tipus Staedtler) 
- Carpeta amb solapes i gomes. Pot ser feta a casa. Mida DIN A3 
- Portafolis o funda de plàstic 
- Fulls blancs per a prendre apunts. No s’utilitzaran fulls quadriculats si el 

professor no ho indica expressament.  
 
 
 
 
 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

Avaluació: 

Es faran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Els treballs s’han de lliurar en la data fixada, excepte absència justificada. Tots els treballs lliurats 

posteriorment tindran una nota màxima de 5 sobre 10. 

S’han de presentar, com a mínim, el 80% de les feines per aprovar l’assignatura. Qualsevol feina no 

presentada tindrà una nota de 0.  

Es valoraran positivament les intervencions fetes a classe en llengua francesa. 

Els percentatges orientatius per la nota trimestral seran: 60% la nota dels treballs, 30% la nota dels exàmens, 

i 10% actitud i material. 

La nota final de curs serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres. 

 

Recuperació: 

Al llarg del curs hi haurà recuperacions dels trimestres suspesos.  

Els exàmens són computables per a la mitjana a partir de 3,5. Qualsevol examen amb una nota inferior a 

aquesta s’haurà de recuperar. La recuperació tindrà una nota màxima de 5 sobre 10. 

Si un alumne suspèn el trimestre per haver tret menys de 3,5 a un examen, se li guardaran totes les notes 

per fer la mitjana de la recuperació. L’examen recuperat tindrà una nota màxima de 5 sobre 10. Es 

conservaran les notes dels treballs. 

Si un alumne suspèn el trimestre per no haver presentat treballs, haurà de presentar-los per poder aprovar. 

Els treballs recuperats tindran una nota màxima de 5 sobre 10. Es conservaran les notes dels exàmens.  

Si l’alumne suspèn l’assignatura al juny o al setembre, haurà de recuperar els exàmens suspesos i lliurar els 

treballs no presentats. La nota màxima de la recuperació serà de 5 sobre 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

3r d’ESO – Francès 1a llengua 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es passaran exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o viceversa. 

Els deures són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha après a classe. Les faltes de deures 

baixaran la nota final del trimestre. L’acumulació de tres o més faltes de deures per trimestre serà 

sancionada. 

Si l’alumne falta a classe és la seva obligació preguntar a un company si s’ha de fer alguna tasca. Per evitar 

malentesos, cal preguntar a més d’un company de classe. La responsabilitat dels deures recaurà en l’alumne 

absent, no en aquell que li ha dit els deures. 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 60% la mitjana dels exàmens, 30% treballs i 

deures, i 10% actitud.  

La nota final de curs es calcularà amb el 30% de la nota del 1r trimestre, 30% del segon i 40% del tercer. 

 

Recuperació: 

Els exàmens de matèria no es recuperen. 

Cada examen de verbs es podrà repetir una vegada si s’ha suspès. Els exàmens recuperats tindran una nota 

màxima de 5 sobre 10. Per poder aprovar el trimestre cal que la mitjana dels exàmens de verbs fets durant 

un trimestre sigui igual o superior a 5. En cas que la mitjana sigui inferior però l’alumne hagi aprovat els 

exàmens de matèria, se li guardarà la nota dels exàmens i haurà de recuperar només la part de verbs. 

Els alumnes que hagin suspès l’avaluació trimestral podran recuperar, un cop fetes les avaluacions, amb un 

examen amb els continguts més significatius del trimestre. Totes les recuperacions tindran una nota màxima 

de 5 sobre 10. 

Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, se li donarà un dossier per a l’estiu que haurà de 

presentar al setembre. El mateix dia farà un prova de recuperació. La nota de la recuperació s’obtindrà a 

partir del resultat de l’examen i del dossier. 

En cas que suspengui al setembre, podrà recuperar l’assignatura en la convocatòria de recuperació de 4t 

d’ESO.  

Si es considera que l’alumne, malgrat haver aprovat l’assignatura, necessita reforç durant l’estiu, se li donarà 

un dossier que haurà de presentar al setembre i que comptarà com a nota de la preavaluació del curs 

següent. 

 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

3r d’ESO – Optativa: Francès 2a llengua 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es passaran exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o viceversa. 

Els deures són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha après a classe. Les faltes de deures 

baixaran la nota final del trimestre. L’acumulació de tres o més faltes de deures per trimestre serà 

sancionada. 

Si l’alumne falta a classe és la seva obligació preguntar a un company si s’ha de fer alguna tasca. Per evitar 

malentesos, cal preguntar a més d’un company de classe. La responsabilitat dels deures recaurà en l’alumne 

absent, no en aquell que li ha dit els deures. 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 60% la mitjana dels exàmens, 30% treballs i 

deures, i 10% actitud.  

La nota final de curs es calcularà amb el 30% de la nota del 1r trimestre, 30% del segon i 40% del tercer. 

 

Recuperació: 

Els exàmens de matèria no es recuperen. 

Cada examen de verbs es podrà repetir una vegada si s’ha suspès. Els exàmens recuperats tindran una nota 

màxima de 5 sobre 10. Per poder aprovar el trimestre cal que la mitjana dels exàmens de verbs fets durant 

un trimestre sigui igual o superior a 5. En cas que la mitjana sigui inferior però l’alumne hagi aprovat els 

exàmens de matèria, se li guardarà la nota dels exàmens i haurà de recuperar només la part de verbs. 

Els alumnes que hagin suspès l’avaluació trimestral podran recuperar, un cop fetes les avaluacions, amb un 

examen amb els continguts més significatius del trimestre. Totes les recuperacions tindran una nota màxima 

de 5 sobre 10. 

Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, se li donarà un dossier per a l’estiu que haurà de 

presentar al setembre. El mateix dia farà un prova de recuperació. La nota de la recuperació s’obtindrà a 

partir del resultat de l’examen i del dossier. 

Si es considera que l’alumne, malgrat haver aprovat l’assignatura, necessita reforç durant l’estiu, se li donarà 

un dossier que haurà de presentar al setembre i que comptarà com a nota de la preavaluació del curs 

següent. 

 

 

 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

4t d’ESO – Francès 1a llengua 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es passaran exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o viceversa. 

Els deures són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha après a classe. Les faltes de deures 

baixaran la nota final del trimestre. L’acumulació de tres o més faltes de deures per trimestre serà 

sancionada. 

Si l’alumne falta a classe és la seva obligació preguntar a un company si s’ha de fer alguna tasca. Per evitar 

malentesos, cal preguntar a més d’un company de classe. La responsabilitat dels deures recaurà en l’alumne 

absent, no en aquell que li ha dit els deures. 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 60% la mitjana dels exàmens, 30% treballs i 

deures, i 10% actitud.  

La nota final de curs es calcularà amb el 30% de la nota del 1r trimestre, 30% del segon i 40% del tercer. 

 

Recuperació: 

Els exàmens de matèria no es recuperen. 

Cada examen de verbs es podrà repetir una vegada si s’ha suspès. Els exàmens recuperats tindran una nota 

màxima de 5 sobre 10. Per poder aprovar el trimestre cal que la mitjana dels exàmens de verbs fets durant 

un trimestre sigui igual o superior a 5. En cas que la mitjana sigui inferior però l’alumne hagi aprovat els 

exàmens de matèria, se li guardarà la nota dels exàmens i haurà de recuperar només la part de verbs. 

Els alumnes que hagin suspès l’avaluació trimestral podran recuperar, un cop fetes les avaluacions, amb un 

examen amb els continguts més significatius del trimestre. Totes les recuperacions tindran una nota màxima 

de 5 sobre 10. 

Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, s’haurà de presentar a l’examen de recuperació.  

Si l’alumne té pendent el francès d’altres cursos, s’haurà de presentar a la convocatòria de recuperació 

pertinent. 

 

 

 

 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

4t d’ESO – Optativa: Francès 2a llengua 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es passaran exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o viceversa. 

Els deures són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha après a classe. Les faltes de deures 

baixaran la nota final del trimestre. L’acumulació de tres o més faltes de deures per trimestre serà 

sancionada. 

Si l’alumne falta a classe és la seva obligació preguntar a un company si s’ha de fer alguna tasca. Per evitar 

malentesos, cal preguntar a més d’un company de classe. La responsabilitat dels deures recaurà en l’alumne 

absent, no en aquell que li ha dit els deures. 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 60% la mitjana dels exàmens, 30% treballs i 

deures, i 10% actitud.  

La nota final de curs es calcularà amb el 30% de la nota del 1r trimestre, 30% del segon i 40% del tercer. 

 

Recuperació: 

Els exàmens de matèria no es recuperen. 

Cada examen de verbs es podrà repetir una vegada si s’ha suspès. Els exàmens recuperats tindran una nota 

màxima de 5 sobre 10. Per poder aprovar el trimestre cal que la mitjana dels exàmens de verbs fets durant 

un trimestre sigui igual o superior a 5. En cas que la mitjana sigui inferior però l’alumne hagi aprovat els 

exàmens de matèria, se li guardarà la nota dels exàmens i haurà de recuperar només la part de verbs. 

Els alumnes que hagin suspès l’avaluació trimestral podran recuperar, un cop fetes les avaluacions, amb un 

examen amb els continguts més significatius del trimestre. Totes les recuperacions tindran una nota màxima 

de 5 sobre 10. 

Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, s’haurà de presentar a l’examen de recuperació 

pertinent. 

 

 

 

 

 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

4t d’ESO –  Optativa: El francès a través de la música 

Avaluació: 

Es passarà un examen de matèria per trimestre. Les faltes de deures baixaran la nota final del trimestre. 

L’acumulació de tres o més faltes de deures per trimestre serà sancionada. 

Si l’alumne falta a classe és la seva obligació preguntar a un company si s’ha de fer alguna tasca. Per evitar 

malentesos, cal preguntar a més d’un company de classe. La responsabilitat dels deures recaurà en l’alumne 

absent, no en aquell que li ha dit els deures. 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 50% la mitjana dels exàmens, 20% treballs i 

deures, i 30% participació i actitud.  

La nota final de curs es calcularà fent la mitjana dels tres trimestres. 

 

Recuperació: 

Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, s’haurà de presentar a l’examen de recuperació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

1r de Batxillerat – Francès 1a llengua 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es passaran exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o viceversa. 

L’absència injustificada a classe serà penalitzada de manera proporcionalment directa a les hores de classe 

trimestrals. Si un alumne falta al 15% de les classes, se li baixarà un punt a la nota final de trimestre. Si falta 

al 30% de les classes, perdrà el dret a l'avaluació continua 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

Es demanarà la presentació obligatòria, dintre dels terminis establerts, del 80% dels treballs demanats al 

llarg del trimestre. Si l’alumne no presenta el mínim dels treballs, serà penalitzat amb un 0 a l’apartat de la 

nota final corresponent. Si l’alumne presenta els treballs amb retard injustificat, obtindrà una qualificació 

màxima de 5 sobre 10. 

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 70% la mitjana dels exàmens i 30% treballs.  

La nota final de curs es calcularà amb el 30% de la nota del 1r trimestre, 30% del segon i 40% del tercer. 

 

Recuperació: 

Els exàmens de matèria no es recuperen. 

Cada examen de verbs es podrà repetir una vegada si s’ha suspès. Els exàmens recuperats tindran una nota 

màxima de 5 sobre 10. Per poder aprovar el trimestre cal que la mitjana dels exàmens de verbs fets durant 

un trimestre sigui igual o superior a 5. En cas que la mitjana sigui inferior però l’alumne hagi aprovat els 

exàmens de matèria, se li guardarà la nota dels exàmens i haurà de recuperar només la part de verbs. 

Les avaluacions trimestrals no es recuperen. 

Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, s’haurà de presentar a l’examen de recuperació 

pertinent. 

 

 

 

 

 

 

 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

1r de Batxillerat – Optativa (Preparació al DELF B1) 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es passaran exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o viceversa. 

L’absència injustificada a classe serà penalitzada de manera proporcionalment directa a les hores de classe 

trimestrals. Si un alumne falta al 15% de les classes, se li baixarà un punt a la nota final de trimestre. Si falta 

al 30% de les classes, perdrà el dret a l'avaluació continua 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

Es demanarà la presentació obligatòria, dintre dels terminis establerts, del 80% dels treballs demanats al 

llarg del trimestre. Si l’alumne no presenta el mínim dels treballs, serà penalitzat amb un 0 a l’apartat de la 

nota final corresponent. Si l’alumne presenta els treballs amb retard injustificat, obtindrà una qualificació 

màxima de 5 sobre 10. 

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 70% la mitjana dels exàmens i 30% treballs.  

La nota final de curs es calcularà amb el 30% de la nota del 1r trimestre, 30% del segon i 40% del tercer. 

Els alumnes no estan obligats a presentar-se a l’examen oficial del DELF B1. En cas que es presentin, el fet 

d’aprovar l’examen oficial no implicarà forçosament aprovar l’assignatura. 

 

Recuperació: 

Els exàmens de matèria no es recuperen. 

Cada examen de verbs es podrà repetir una vegada si s’ha suspès. Els exàmens recuperats tindran una nota 

màxima de 5 sobre 10. Per poder aprovar el trimestre cal que la mitjana dels exàmens de verbs fets durant 

un trimestre sigui igual o superior a 5. En cas que la mitjana sigui inferior però l’alumne hagi aprovat els 

exàmens de matèria, se li guardarà la nota dels exàmens i haurà de recuperar només la part de verbs. 

Les avaluacions trimestrals no es recuperen. 

Si donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, s’haurà de presentar a l’examen de recuperació 

pertinent.  

 

 

 

 

 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

1r de Batxillerat – Batxibac: Literatura francesa 1 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es demanarà un treball-exposició per trimestre. 

L’absència injustificada a classe serà penalitzada de manera proporcionalment directa a les hores de classe 

trimestrals. Si un alumne falta al 15% de les classes, se li baixarà un punt a la nota final de trimestre. Si falta 

al 30% de les classes, perdrà el dret a l'avaluació continua 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

Es demanarà la presentació obligatòria, d’un treball i una exposició per trimestre. Si l’alumne no el    

presenta  dintre dels terminis establerts, serà penalitzat amb un 0 a l’apartat de la nota final corresponent. Si 

l’alumne presenta els treballs amb retard injustificat, obtindrà una qualificació màxima de 5 sobre 10. 

 Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 60% la mitjana dels exàmens, 10% treball, i 

30% deures i participació a classe .  

La nota final de curs es calcularà amb la mitjana dels tres trimestres.  

 

Recuperació: 

Les avaluacions trimestrals  es recuperen amb un examen de matèria, 50%,  i la realització d’un treball, 50%. 

Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, s’haurà de presentar a l’examen de recuperació 

pertinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

2n de Batxillerat – Francès 1a llengua 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es passaran exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o viceversa. 

L’absència injustificada a classe serà penalitzada de manera proporcionalment directa a les hores de classe 

trimestrals. Si un alumne falta al 15% de les classes, se li baixarà un punt a la nota final de trimestre. Si falta 

al 30% de les classes, perdrà el dret a l'avaluació continua 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

Es demanarà la presentació obligatòria, dintre dels terminis establerts, del 80% dels treballs demanats al 

llarg del trimestre. Si l’alumne no presenta el mínim dels treballs, serà penalitzat amb un 0 a l’apartat de la 

nota final corresponent. Si l’alumne presenta els treballs amb retard injustificat, obtindrà una qualificació 

màxima de 5 sobre 10. 

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 70% la mitjana dels exàmens i 30% treballs.  

La nota final de curs es calcularà amb el 30% de la nota del 1r trimestre, 30% del segon i 40% del tercer. 

Els alumnes no estan obligats a presentar-se a l’examen oficial del DELF B2. En cas que es presentin, el fet 

d’aprovar l’examen oficial no implicarà forçosament aprovar l’assignatura. 

 

Recuperació: 

Els exàmens de matèria no es recuperen. 

Cada examen de verbs es podrà repetir una vegada si s’ha suspès. Els exàmens recuperats tindran una nota 

màxima de 5 sobre 10. Per poder aprovar el trimestre cal que la mitjana dels exàmens de verbs fets durant 

un trimestre sigui igual o superior a 5. En cas que la mitjana sigui inferior però l’alumne hagi aprovat els 

exàmens de matèria, se li guardarà la nota dels exàmens i haurà de recuperar només la part de verbs. 

Les avaluacions trimestrals no es recuperen. 

Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, s’haurà de presentar a l’examen de recuperació 

pertinent.  

 

 

 

 

 



   SEMINARI DE FRANCÈS - Criteris d’avaluació i recuperació  

2n de Batxillerat – Batxibac: Literatura francesa 2 

Avaluació: 

Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es demanarà un treball-exposició per trimestre. 

L’absència injustificada a classe serà penalitzada de manera proporcionalment directa a les hores de classe 

trimestrals. Si un alumne falta al 15% de les classes, se li baixarà un punt a la nota final de trimestre. Si falta 

al 30% de les classes, perdrà el dret a l'avaluació continua 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

Es demanarà la presentació obligatòria, d’un treball i una exposició per trimestre. Si l’alumne no el    

presenta  dintre dels terminis establerts, serà penalitzat amb un 0 a l’apartat de la nota final corresponent. Si 

l’alumne presenta els treballs amb retard injustificat, obtindrà una qualificació màxima de 5 sobre 10. 

Els percentatges orientatius per la nota de final de trimestre són 60% la mitjana dels exàmens, 10% treball, i 

30% deures i participació a classe .  

La nota final de curs es calcularà amb la mitjana dels tres trimestres.  

 

Recuperació: 

Les avaluacions trimestrals  es recuperen amb un examen de matèria, 50%,  i la realització d’un treball, 50% 

Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, s’haurà de presentar a l’examen de recuperació 

pertinent. 

 


