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Els  criteris  de  qualificació de  cada  avaluació  es  desglossaran  en  els
següents elements:

La nota final de l’avaluació correspon a la suma aritmètica dels següents
apartats, A i B, tenint en compte que la nota de cada apartat ha de ser com
a mínim de tres. En cas contrari, no es podrà aprovar la matèria.

A) El 20% de la nota s’obtindrà a partir de la nota d’actitud a classe (bon
comportament,  participació  activa  a  l’aula,  realització  dels  deures,
presentació acurada de la llibreta i qualsevol tasca demanada, motivació…).

B) El 80% de la nota s’obtindrà a partir de les tasques següents: 

● Coneixements de la matèria: comprendre i assimilar els continguts de la
matèria. Els resultats es podran observar en les proves de cada avaluació.
Normalment hi haurà un mínim de dos exàmens per avaluació. Es valorarà
principalment la gramàtica i el lèxic, però també es poden incloure altres
activitats com les de comprensió i expressió escrita i oral de les diferents
unitats.

Normalment  es  faran  com  a  mínim  2  controls  de  les  unitats
impartides. Els exàmens atendran les característiques de diversitat
de l’alumne.

● Expressió  escrita:  es  tindran  en  compte  elements  com  les  diferents
redaccions realitzades a casa o a l’institut. També es pot demanar alguna
activitat escrita en les diferents proves que es faran.

● Comprensió escrita: es tindran en compte les lectures obligatòries i les
tasques  realitzades  a  casa  i  a  l’institut.   També  es  pot  demanar  la
comprensió escrita a les diferents proves que es faran.

● Comprensió  i  expressió  oral:  es  tindrà  en  compte  l’ús  de  la  llengua
estrangera en qualsevol situació comunicativa, expressions orals amb àudio
o realitzades a classe, preparades o no, individuals o en grup, argumentació,
debats  i  l’exposició  de  treballs.  D’altra  banda,  es  tindrà  en  compte  la
comprensió  de  les  diferents  tasques  de  comprensió  oral  com audició  de
converses i vídeos, tant en el dia a dia, com a les diferents proves que es
faran durant les avaluacions. 
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Els  criteris  de  qualificació de  cada  avaluació  es  desglossaran  en  els
següents elements:

La nota final de l’avaluació correspon a la suma aritmètica dels següents
apartats, A i B, tenint en compte que la nota de cada apartat ha de ser com
a mínim de tres. En cas contrari, no es podrà aprovar la matèria.

A) El 10% de la nota s’obtindrà a partir de la nota d’actitud a classe (bon
comportament,  participació  activa  a  l’aula,  realització  dels  deures,
presentació acurada de la llibreta i qualsevol tasca demanada, motivació…).

B) El 90% de la nota s’obtindrà a partir de les tasques següents: 

● Coneixements de la matèria: comprendre i assimilar els continguts de la
matèria. Els resultats es podran observar en les proves de cada avaluació.



Normalment hi haurà un mínim de dos exàmens per avaluació. Es valorarà
principalment la gramàtica i el lèxic, però també es poden incloure altres
habilitats,  com la  comprensió  i  l’expressió  escrita  i  oral  de  les  diferents
unitats. 

Normalment  es  faran  com  a  mínim  2  controls  de  les  unitats
impartides. Els exàmens atendran les característiques de diversitat
de l’alumne.

● Expressió  escrita:  es  tindran  en  compte  elements  com  les  diferents
redaccions realitzades a casa o a l’institut. També es pot demanar una prova
escrita en les diferents proves que es faran.

● Comprensió  i  expressió  oral:  es  tindrà  en  compte  l’ús  de  la  llengua
estrangera en qualsevol situació comunicativa, expressions orals amb àudio
o realitzades a classe, preparades o no, individuals o en grup, argumentació,
debats  i  l’exposició  de  treballs.  D’altra  banda,  es  tindrà  en  compte  la
comprensió  de  les  diferents  tasques  de  comprensió  oral  com audició  de
converses i vídeos, tant en el dia a dia, com a les diferents proves que es
faran durant les avaluacions. 

● Comprensió escrita: es tindran en compte les lectures obligatòries i les
tasques  realitzades  a  casa  i  a  l’institut.   També  es  pot  demanar  la
comprensió escrita a les diferents proves que es faran.

● Altres activitats que es puguin fer, com per exemple, petites proves de
vocabulari, de verbs, etc.
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COM S’APROVA L’ASSIGNATURA AL JUNY

- Per  aprovar  cal,  com a  mínim,  tenir  dues  avaluacions  aprovades,  i  una
d’elles ha de ser necessàriament la tercera.  Es fa una mitjana entre les tres
avaluacions amb la nota real. Si resulta aprovada, s’aprova l’assignatura; si
no, cal fer l’examen de suficiència. 

- Si no s’aprova l’examen de suficiència del mes de juny, cal fer l’examen de
recuperació durant el mes de setembre. 

ESTRUCTURA DE L’EXAMEN DE RECUPERACIÓ

Constarà de les següents  parts: 

- Un text amb preguntes de comprensió escrita.
- Text amb preguntes de comprensió oral.
- Un exercici d’expressió escrita. 
- Preguntes sobre el contingut de la matèria (contemplat a les competències

bàsiques). 

Aquestes indicacions són només orientatives,  ja  que les parts  poden ser
modificades en funció de com s’hagi desenvolupat cada curs en concret i de
les tasques finals realitzades.

El dia de l’examen extraordinari de setembre cal lliurar les feines d’estiu
obligatòries. En cas contrari, pot baixar molt la nota de recuperació. 



SEGUIMENT DELS ALUMNES QUE PASSEN AMB PENDENTS

En cas que un alumne no aprovi l’assignatura però passi al següent curs,
existeixen tres maneres de recuperar:

A. Aprovar  les  dues  primeres  avaluacions  del  curs  següent  i  presentar  un
treball adequat abans d’una data límit.

B. Aprovar el  curs següent i  presentar un treball  adequat abans d’una data
límit.

C. Presentar-se a l’examen d’avaluació extraordinària del mes de setembre del
curs següent. 


