
AVALUACIÓ LLENGÜES ESTRANGERES A L’ESO 
 

L’avaluació de les competències en llengua estrangera s’ha de considerar des d’una perspectiva             
global i atendre també a la interrelació entre elles perquè no es donen aïllades. Malgrat això, les                 
orientacions s’han ordenat a partir de les quatre primeres dimensions de l’àmbit: la comunicació              
oral, la comprensió lectora, l’expressió escrita i la dimensió literària , atès el caràcter              
transversal de la dimensió actitudinal i plurilingüe. 

 
 

L’informe d’avaluació trimestral s’obtindrà tenint en compte aquests criteris: 
 

Dimensions Competències Eines d’avaluació 

 
Dimensió comunicació 
oral 

 
 
 
(40%) 

C1. Obtenir informació i interpretar textos      
orals de la vida quotidiana, dels mitjans de        
comunicació i de l’àmbit acadèmic. 

 
- Tests de  comprensió oral 

- Presentacions orals 

- Tasques d’interacció i 

expressió oral. 

 

C2. Planificar i produir textos orals de 
tipologia diversa adequats a la situació 
comunicativa. 

 
C3.Emprar estratègies d’interacció oral 
d’acord amb la situació comunicativa per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs. 

 
Dimensió comprensió 
lectora 

 
(20%) 

C4. Aplicar estratègies de comprensió per 
obtenir informació i interpretar el contingut 
de textos escrits d’estructura clara de 
la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i de l’àmbit acadèmic. 

 
C5. Interpretar els trets contextuals, 
discursius i lingüístics d’un text i reconèixer 
la seva tipologia per comprendre’l. 

 
C6. Seleccionar i utilitzar eines de consulta       
per accedir a la comprensió de textos i per         
adquirir coneixement. 

 

- Lectura de textos originals i 

adaptats per treballar la 

comprensió lectora. 

- Tests de comprensió de 

lectures. 

- Tasques i estratègies de 

comprensió de diferents 

tipologies textuals. 

 
Dimensió Expressió 
escrita 

 
   (20%) 

C7.Planificar textos escrits de tipologia 
diversa utilitzant els elements de la situació 
comunicativa. 

 
C8.Produir textos escrits de diferents 
tipologies i formats aplicant estratègies de 
textualització. 

 
C9. Revisar el text per millorar-lo segons el 
propòsit comunicatiu amb l’ajut de suports. 

 

- Tasques de mediació escrita 

- Tasques d’expressió i 

interacció escrita. 

- Tests de pràctica 

d’assoliment de vocabulari i 

gramàtica. 

 
Dimensió Literària 

C10. Reproduir oralment, recitar i 
dramatitzar textos literaris adaptats o 
autèntics. 

 
C11. Comprendre i valorar textos literaris 
adaptats o autèntics. 

 
     -Tasques presents en el treball 
de les altres competències. 



 



Dintre la nota trimestral, s’establiran activitats referents a: 
 
 
 

 
 

 Criteris de recuperació de trimestres del mateix curs 

Els trimestres suspesos es recuperen mitjançant l’avaluació percentual contínua de final de curs. 
 

● 1r trimestre: 20% de la nota final 
● 2n trimestre: 35% de la nota final 
● 3r trimestre: 45% de la nota final 

 
En el cas de suspendre la tercera avaluació, aquesta es pot recuperar mitjançant tasques competencials 
dins el mateix trimestre. 

 

 Criteris de recuperació de cursos anteriors 
 

El curs anterior NOMÉS es recupera aprovant el primer trimestre del curs vigent,amb tasques d’avaluació               
competencial referides als continguts clau del curs anterior o bé mitjançant les convocatòries d’avaluació              
extraordinària que estableix la normativa.  

 
-Especificacions per a la recuperació de final d’etapa 4t ESO: obtenir un 4 en qualsevol dels trimestres                 
durant el curs, implica aprovar el 1r cicle de l’ESO ( 1r i 2n ESO). 
-Els alumnes de 4t ESO han d’aprovar necessàriament la prova externa diagnòstica de 4t ESO               
(Prova de Competències Bàsiques). 

Competència Personal i 
Social 

 
(20%) 

C1. Actuar amb autonomia en la presa de 

decisions i ser responsable dels propis 

actes. 

C2. Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que intervenen en 
el propi aprenentatge. 
 
C4. Participar a l’aula, al centre i a 
l’entorn de manera reflexiva i 
responsable. 

 
Participació activa en les tasques 
d’expressió i interacció oral ( la nota 
es descompta un-10% si no fan la 
presentació). 

 
Deures, dossier i activitats de 
classe. 

 
Puntualitat, assistència, 
portar el material, treball a 
l’aula, actitud. 

Competència Digital C3. Utilitzar les aplicacions bàsiques 
d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 
moviment per a produccions de 
documents digitals. 

C5. Construir nou coneixement personal 
mitjançant estratègies de tractament de 
la informació amb el suport d’aplicacions 
digitals. 

C7. Participar en entorns de comunicació 
interpersonal i publicacions virtuals per 
compartir informació. 

 

Presentacions orals mitjançant apps i 
recursos multimedia específics. 

 
Recerca d’informació per internet 

 
(Present en les tasques de comprensió 
i exposició oral i d’expressió escrita) 



CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS 1r ESO 
 

Comunicació oral 
 

1. Captar el sentit global i específic de textos narratius, descriptius i conversacionals sobre fets                
de la vida quotidiana i extreure informacions concretes, redactats en un llenguatge bàsic. 

 
2. Llegir expressivament textos descriptius i narratius fent l’entonació adequada i          

amb pronunciació acceptable. 

 
3. Fer preguntes i breus narracions d’esdeveniments en passat, present i futur;           

comunicar sentiments habituals (acord/desacord, alegria/tristesa). 

 
4. Iniciar i mantenir converses informals sobre temes/situacions conegudes en 

situacions comunicatives habituals. 

 
5. Utilitzar recursos TAC per a la millora de la comunicació oral. 

 
Comprensió lectora 

 
6. Comprendre la informació, general i específica, de missatges i documents adaptats,           
sobre temes d’interès dels àmbits personal i acadèmic. 

 
7. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text:             
identificar la informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del text;               
deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i extreure            
informacions concretes. 

 
8. Utilitzar de forma conscient els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de 

la llengua estrangera per a la comprensió escrita. 

 
9. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització i presentació d’informació. 

 
Expressió escrita 

 
10. A partir d’una adequada planificació i posterior revisió, redactar textos senzills,           
informals, tenint cura de l’adequació, la coherència i la cohesió i atenent al propòsit,              
destinatari i context. 

 
11. Redactar textos creatius breus basats en les pròpies experiències i en 

situacions simulades. 

 
12. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar          

informació, produir textos a partir de models, processar i enriquir informació de forma             
creativa. Enviar i rebre missatges digitals per establir relacions personals, internes i            
externes. 

 
Dimensió literària 



 
13. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries 

en llengua estrangera de complexitat lingüística elemental. 



14. Comprendre textos breus amb valor estètic o expressiu. 
 
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS 2n ESO 
 

Dimensió comunicació oral 
 

1. Captar el sentit global de textos narratius, descriptius, instructius, conversacionals i           
expositius sobre fets de la vida quotidiana i acadèmica, i extreure informacions concretes.             
Extreure informació específica d’audicions de l’àmbit personal i acadèmic. 

 
2. Llegir expressivament textos descriptius, narratius i conversacionals, fent 

l’entonació adequada i amb pronunciació acceptable. 
3. Fer preguntes i breus narracions d’esdeveniments en passat, present i futur; 

comunicar sentiments habituals bàsics. 
4. Intercanviar informació personal i acadèmica. Opinar i participar en 

discussions informals, en transacció de béns i serveis, i en entrevistes. 
 

Dimensió comprensió lectora 
 

5. Comprendre la informació general i específica, de missatges i documents adaptats,           
incloent-hi els procedents de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits personal i               
acadèmic. 

 
6. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text: identificar              
la informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del text; deduir el                
significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i extreure informacions           
concretes. 

 
7. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació. 

 
Dimensió expressió escrita 

 
8. Redactar textos senzills, semi formals i informals, tenint cura de l’adequació, la            
coherència i la cohesió i atenent al propòsit, destinatari i context, a partir d’una adequada               
planificació i posterior revisió. 

 
9. Redactar textos creatius senzills basats en les pròpies experiències i en 

situacions simulades. 

 
10. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació,           
produir textos a partir de models, processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre                
missatges digitals per establir relacions personals, internes i externes. 

 
Dimensió literària 

 
11.Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en 

llengua estrangera de complexitat lingüística senzilla. 

 
12. Comprendre textos breus amb valor estètic o expressiu. 



13. Interpretar oralment, llegir en veu alta, recitar, cantar i representar textos orals i escrits 
senzills i adaptats. 

 
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS 3r ESO 
 

Dimensió comunicació oral 
 

1. Captar el sentit global de textos orals diversos, a partir de la identificació de la informació                
rellevant, l’extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de          
l’actitud i del propòsit del parlant, sobre fets de la vida quotidiana i acadèmica. 

 
2. Llegir expressivament textos diversos, amb l’entonació adequada i amb pronunciació          
entenedora. 

 
3. Fer preguntes, descripcions i breus narracions d’accions i esdeveniments en passat,           
present i futur. Comunicar sentiments. 

 
4. Iniciar i mantenir converses semi formals i informals sobre temes/situacions conegudes           
que contenen algún element imprevisible. 

 
5. Parlar en públic, mitjançant breus discursos relacionats amb l’àmbit acadèmic i social,            
intercanviar informació personal i acadèmica en situacions semi formals o informals, fer            
raonaments i participar en discussions. 

 
Dimensió comprensió lectora 

 
6. Comprendre i interpretar la informació general i específica de missatges i documents            
adaptats, escrits i digitals, de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits personal i                
acadèmic. 

 
7. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text, la              
informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del text. Deduir el               
significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i extreure informacions concretes            
(incloses opinions) per resoldre tasques. 

 
8. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització i presentació d’informació. 

 
Dimensió expressió escrita 

 
9. A partir d’una adequada planificació i posterior revisió, redactar textos semiformals i            
informals, tenint cura de l’adequació, la coherència i la cohesió, i atenent al propòsit, destinatari i                
context. 

 
10. Redactar textos creatius basats en les pròpies experiències i en situacions simulades. 

 
11. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació,           
produir textos, processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals,              
per establir relacions personals, internes i externes. 

 
Dimensió literària 

 
12. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en            
llengua estrangera de complexitat lingüística moderada, properes als propis gustos i aficions. 

 
13. Comprendre textos amb valor estètic o expressiu. 



 
14. Redactar textos d’intenció literària a partir de models. 



CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS CONTINGUTS 4t ESO 
 

Dimensió comunicació oral 
 

1. Captar el sentit global de textos, a través de la identificació de la informació rellevant, la                
extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de l'actitud i del            
propòsit del parlant. 

 
2. Copsar el missatge essencial de monòlegs, diàlegs, narracions, instruccions i converses           
referides a la vida quotidiana, en el registre estàndard de la llengua i redactats en un llenguatge                 
conegut, fent servir frases d’una certa complexitat formal i conceptual. 

 
3. Extreure informació específica i/o comprendre els detalls d’audicions de l’àmbit personal i            
acadèmic. 

 
4. Llegir expressivament textos descriptius i narratius (incloent textos literaris) fent          
l’entonació adequada i amb pronunciació acceptable. 

 
5. Fer preguntes, descripcions o narracions d’accions i esdeveniments en passat, present i futur. 

 
6. Comunicar necessitats i sentiments habituals (acord/desacord, oposició, dubte,        
preocupació, alegria, etc.). 

 
7. Iniciar i mantenir converses semi formals i informals sobre temes/situacions conegudes que            

contenen algun element imprevisible en situacions comunicatives habituals. Per exemple,          
converses on s’expressin opinions i sentiments, es donin instruccions senzilles sobre com            
realitzar quelcom, amb l’ajut de suport gràfic, es descriguin de forma senzilla persones, llocs,              
experiències i esdeveniments futurs, s’intercanviï informació en situacions reals: viatges,          
trobades, festes… Els contextos poden ser presencials o virtuals. 

 
8. Utilitzar i valorar les normes de cortesia, pel que fa a les intervencions orals pròpies de                

l'activitat acadèmica, tant espontànies com planificades i en les pràctiques discursives orals;            
mostrar l’habilitat per canviar de tema al llarg d’una conversa. 

 
9. Parlar en públic, mitjançant discursos breus relacionats amb l'àmbit escolar/acadèmic i           
social, que tenen com a finalitat exposar i argumentar especialment, en situacions semi formals o               
informals, de manera individual o en grup, aplicant estratègies de planificació, textualització i             
revisió. 

 
10. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l'adequació,         
coherència i cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els               
aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos, moviments, mirada...). 

 
Dimensió comprensió lectora 

 
11. Aplicar diferents estratègies de lectura per comprendre, interpretar i valorar els tipus de             
textos i els àmbits descrits als continguts. 

 
12. Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents            
orals senzills, emesos presencialment, o procedents de mitjans audiovisuals, si es parla            
lentament i amb claredat. 

 
13. Captar el sentit global de textos, a través de la identificació de la informació rellevant, l’                
extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de l'actitud i del            
propòsit de l’emissor. 



14. Entendre les idees principals i secundàries de textos accessibles als alumnes, tant per la              
temàtica com per la tipologia textual, extrets de mitjans de comunicació social no especialitzat i               
de la premsa juvenil. 

 
15. Deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context i extreure            
informacions concretes (incloses opinions) per a resoldre tasques. 

 
16. Triar i llegir de forma autònoma textos diversos: lectures graduades, articles, etc.            
adequats al nivell dels alumnes (vocabulari entre 1.500 i 2.000 paraules). 

 
17. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació. 

 
18. Consultar i citar adequadament fonts d'informació variades, per realitzar un treball           
acadèmic en suport paper o digital sobre temes curriculars utilitzant les tecnologies de la              
informació. 

 
19. Seleccionar els coneixements que s'obtinguin de qualsevol font d'informació impresa, en           

paper o digital, i integrar-los en un procés d'aprenentatge constructiu. 
 

Dimensió expressió escrita 
 

20. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, coherents          
i cohesionats a partir d’una adequada planificació, posterior revisió i la reescriptura derivada de              
la revisió si escau. 

 
21. Utilitzar connectors bàsics per unir frases i marcadors per estructurar idees. 

 
22. Redactar composicions breus: amb informació personal, sentiments bàsics i opinions;          
sobre temes coneguts i experiències que incloguin esdeveniments futurs i passats emprant un             
llenguatge descriptiu senzill. 

 
23. Comunicar per escrit (missatgeria, xats, correspondència privada...) necessitats i         
sentiments habituals (acord/desacord, oposició, dubte, preocupació, alegria, etc.). 

 
24. Escriure una seqüència d’enunciats per explicar com s’elabora o es fa alguna cosa o per               
donar instruccions clares sobre el que cal fer. 

 
25. Personalitzar un text senzill, proposat com a model, emprant frases simples que es             
refereixen a un mateix. 

 
26. Emprar diccionaris, en paper o digitals, bilingües i monolingües per tal de millorar la qualitat               

de les redaccions. 
 

27. Millorar els esborranys per tal d’assolir més correcció, precisió i varietat lèxica. 
 

28. Presentar els textos escrits i multimèdia, en formats diversos, de manera           
progressivament completa i amb autonomia major. 

 
29. Realitzar col·lectivament treballs senzills entorn d’un tema presentant de forma          
organitzada la informació recollida. 



Dimensió literària 
 

30. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en            
llengua estrangera, de complexitat lingüística moderada, properes als propis gustos i aficions,            
mostrant interès per la lectura. 

 
31. Valorar el text amb raonaments bàsics i amb el suport de pautes guiades. 

 
32. Llegir en veu alta, recitar o cantar de manera entenedora, amb pronunciació, entonació i              
ritme adequats, textos d’una certa extensió prèviament assajats. 

 
33. Expressar oralment textos personals d'intenció literària a partir de models amb intenció            
lúdica i creativa. 

 
34. Comprendre textos breus (poemes) o d’una certa extensió (històries) amb valor estètic o             
expressiu. 

 
35. Redactar textos personals d'intenció literària a partir de models amb intenció lúdica i creativa. 



CRITERIS AVALUACIÓ LLENGUA ANGLESA I 
FRANCESA BATXILLERAT 

La matèria de llengües estrangeres al batxillerat s’estructura en 2 cursos, primer i segon de               
batxillerat. La seva organització no es presenta en llistes desvinculades, sinó més aviat com un               
conjunt de continguts que s'aborden preferiblement a primer o a segon i que es reprenen de                
manera cíclica en un procés d'augment progressiu de la complexitat de l'actuació de l'aprenent.              
Els continguts de la matèria de llengua estrangera s'organitzen a partir de la dimensió              
comunicativa: comunicació oral, comunicació escrita, expressió oral i expressió escrita. 

 
Cada trimestre s’avalua de la següent manera: 

 
Tasques d’avaluació de les habilitats lingüístiques (40%) 

- exàmens de comprensió escrita 
- exàmens de comprensió oral 
- exàmens d’expressió escrita 
- exàmens d’expressió oral  

 
Prova escrita que es realitza durant la setmana d'exàmens (60%) 

 
La totalitat d’aquests exàmens significa el 90% de la nota del trimestre i el 10% restant s’avalua 
tenint en compte la puntualitat, l’assistència, portar el material, el treball a classe i l’actitud. 

 
No presentar-se a la prova d’expressió oral penalitza la nota d’actitud dels estudiants, se’ls resta 
directament el 10% d’actitud a més d’obtenir un no presentat ( 0) a l’examen oral. 

 
En el cas de que un/a alumne/a superi el 20% de faltes injustificades d’assistència perdrà el dret a 
l’avaluació continua segons l’aplicació de la normativa del centre. 

 
 

 Criteris per avaluar cada curs 
 

Cada curs consta de 3 trimestres. 
 

La nota de final de curs serà el resultat de l’aplicació dels percentatges següents:: 
● 1r trimestre: 20% de la nota final 
● 2n trimestre: 35% de la nota final 
● 3r trimestre: 45% de la nota final 

 
 Recuperació dels trimestres suspesos 

 
Pel que fa a la recuperació de l’assignatura al Batxillerat, com que la matèria és d’avaluació                
contínua i acumulativa, no hi ha examen de recuperació de les avaluacions suspeses, aprovar              
un trimestre implica aprovar l’anterior. Ara bé, si un alumne suspèn la tercera avaluació, podrà               
recuperar-la durant la setmana de recuperacions de la 3a avaluació al juny en el cas de 1r de                  
batxillerat, i al maig en el cas de 2n de batxillerat. 



 Criteris per recuperar el curs anterior 
 
 

En els exàmens de recuperació, al setembre en el cas de 1r de batxillerat i al juny en el cas de 2n de                       
batxillerat, no es pot superar el 5 ja que un examen no substitueix la feina feta per l’alumnat durant tot                    
un curs en continguts, procediments i avaluació. 
 
L’alumnat que aprova el 1r trimestre del curs vigent, tractant-se d’una matèria d’avaluació contínua on el                
primer trimestre es revisen bàsicament continguts del curs anterior, recupera el curs anterior. 
 
Ara bé, si no el recupera, podrà presentar-se a la convocatòria ordinària de recuperacions de la 3a                 
avaluació al juny en cas de 1r de Batxillerat i al maig en cas de cursar 2n de Batxillerat, que inclourà                     
continguts treballats al llarg de tot el curs. 

 
Si l’alumne/a no es presenta a la recuperació extraordinària de setembre, es manté la nota de                
l’avaluació de juny. 


