CRITERIS D’AVALUACIÓ DE FRANCÈS 1a. LLENGUA
Per tal de procedir a l’avaluació dels alumnes en els estudis de Batxillerat en la matèria
de francès es tindran en compte els següents criteris:

1. Proves
1.1 - Es faran un mínim de dos exàmens escrits per trimestre que inclouran aspectes
conceptuals i procedimentals. També es faran dos exàmens escrits per trimestre
centrats en aspectes més competencials. Es tractarà d’exàmens de selectivitat i
d’altres de tipologia DELF on s’avaluaran les competències d’expressió i
comprensió orals i escrites.
1.2. - El primer i el segon trimestre es farà un examen escrit d’un llibre de lectura a
triar entre els que ofereix el departament.
1.3 - Per tal de calcular la qualificació mitjana del trimestre es tindran en compte
tots els exàmens i altres notes de redaccions, exposicions orals i altres proves que el
professor pugui proposar com comprensions lectores o auditives i que queden
especificades a l’apartat següent. Per tal d’afavorir els alumnes i tenint en compte el
diferent grau de complexitat de les competències, totes les proves tindran el mateix
valor. El professor sumarà tots els resultats i els dividirà entre el nombre de proves
que hagi qualificat. El professor es reserva el dret d’excloure algunes proves del
còmput final.
1.4. La mitjana aritmètica resultant de les diferents proves es podrà arrodonir cap
amunt a partir d’un 0,7. Així, per exemple si la nota obtinguda és un 7,7
s’arrodonirà cap al 8 sempre que l’alumne hagi treballat bé durant el trimestre.
Si l’alumne falta a un examen per causa justificada, haurà de buscar el professor el
primer dia d’incorporació a les classes per tal d’acordar la data de la prova. Si
l’alumne no fa una prova, a efectes de mitjana, aquesta comptabilitzarà com a zero.

2. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu
aprenentatge
2.1. És obligatori fer els exercicis del llibre de gramàtica tot i que no seran puntuats,
així com presentar totes les redaccions. Si l’alumne presenta puntualment les
redaccions es beneficiarà de l’ oportunitat de poder presentar un segon cop la redacció i
que només compti la nota de la 2ª correcció. El professor assenyalarà les errades
indicant si aquesta era de gramàtica, lèxic, sintàxi o ortografia, però no posarà nota.
L’alumne podrà tornar a presentar la redacció tenint en compte les indicacions del
professor i aquest només puntuarà el segon lliurament. Si l’alumne no presenta la
redacció puntualment, no tindrà dret a la segona correcció.
2.2. L’alumne farà periòdicament exposicions orals davant els companys. El
departament deixa uns llibres de francès adaptat que els alumnes van llegint i cada dos
capítols aproximadament expliquen als companys la història que estan llegint. El
professor haurà provist a cada alumne d’una graella de puntuació d’exàmens tipus
DELF per avaluar la competència oral dels companys. Aquesta graella els serveis alhora
per relexionar sobre allò que se’ls demanarà en una exposició oral.

3. Actitud
3.1. Mostrar una bona disposició envers la matèria, voluntat de progrès i actitud
participativa.
3.2. Intentar utilitzar el francès com a llengua vehicular dins l’aula, especialment
en tots aquells exercicis destinats a practicar l’expressió oral ( treballs per parelles,
en grup, correcció d’exercicis, etc)
3.3. Lliurament puntual de les tasques proposades pel professor.
3.4. L’assitència a classe és obligatòria. Reiterades faltes injustificades
repercutiran en la qualificació global.
Si no es compleixen les normes mínimes de comportament se suspendrà l’Actitud,
la qual cosa implicarà la reducció d’un punt de la qualificació dels exàmens.

Qualificacions 2n Batxillerat i final de batxillerat
La qualificació de 2n de Batxillerat serà la mitjana aritmètica de les qualificacions
del primer, segon i tercer trimestre.
La qualificació final de Batxillerat sortirà de fer la següent mitjana: 60% de la nota
final de segon de Batxillerat i 40% de la nota final de 1r de Batxillerat.
L’arrodoniment de la nota serà el següent: a partir de 0,6 (inclòs) s’arrodoneix cap
a la següent nota, sempre que s’hagin lliurat totes les redaccions, fet els deures i
s’hagi tingut una actitud positiva envers la matèria. En cas contrari s’arrodonirà cap
a la nota entera inferior.
Si un alumne es presenta a la convocatòria extraordinària de 2on de batxillerat i no
treu més d’un 4.5 no superarà la prova i l’assignatura no quedarà aprovada.

Recuperació de 1r de batxillerat
Aquells alumnes que tinguin 1r de Batxillerat suspès hauran de realitzar un exàmen
de recuperació al voltant del mes de maig.. Si s’aprova aquest examen queda
recuperat la llengua estrangera de 1r de Batxillerat. En cas contrari, es tindrà una
altra oportunitat mitjançant un examen al final del curs on s’avaluaran les
competències de nivell B1 del Marc Comú de Referència Europeu.
Si un alumne es presenta a la convocatòria extraordinària de 2on de batxillerat i no
treu més d’un 4.5 no superarà la prova i l’assignatura no quedarà aprovada.

