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DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES: LLENGUA ANGLESA 
 
                                                                       1r, 2n Diversificació Curricular 
 

OBJECTIUS ACTITUDINALS 
 

1. Mostrar una actitud de respecte i solidaritat vers els altres companys i professors. Practicar la 
tolerància i assumir els propis deures i responsabilitats: 

a. No insultar o agredir als altres. 
b.  No parlar malament de ningú 
c.  Permetre que els altres puguin treballar. 
d.  No usar paraules grolleres. 
e.  Usar formes de cortesia com ara saludar, demanar les coses usant “si us plau”, trucar a 

la porta abans d’entrar en algun lloc. 
f. Respectar l’aula i el mobiliari. 

 
2. Assistir a classe de manera habitual i amb puntualitat. 
3. Portar el material necessari a classe.  
4. Seguir les indicacions del professor i de les normes del centre. En cas d’incompliment, rectificar 

quan es rebi una advertència. 
5. Aprendre i desenvolupar hàbits de disciplina, d’estudi i de treball individual i en grup. 
6. Participar en la dinàmica de la classe respectant el torn de paraula i parlar sense cridar. 
7. Participar en les activitats de treball de manera activa i demanant ajuda si es necessita. 
8. Presentar els treballs individuals o de grup tan bé com es pugui i en el termini establert. 
9. Desenvolupar les destreses bàsiques de la llengua anglesa necessàries per aprendre nous 

coneixements i posar en pràctica noves habilitats.  
10. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació per 

tal de conèixer les aplicacions i possibilitats informàtiques. 
 

 
CRITERIS DE  QUALIFICACIÓ 

 

ITEMS A AVALUAR PERCENTATGES 

Speaking  10 % 

Writing 10% 

Listening 10% 

Reading 10% 

Use of English 40% 
 
Workbook+notebook+worksheets 
Attitude ( participation, punctuality, group 
work) 
 

 20% 

 
 
 
Per fer la nota mitjana , cal treure un mínim de 3 sobre 10 en cadascun dels apartats. 
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CRITERIS DE RECUPERACIÓ 
 
S’aprova la matèria durant el curs si: 

1. S’aproven els tres trimestres. 
2. Si es suspèn un dels dos primers trimestres, s’ha d’aprovar al juny  amb una nota mínima de 5 

al tercer trimestre. 
Exemple: 1r  2n 3r FINAL 
            2 8 5 5  5  (AS) 
            5 3 5 5 4,6 = 5 ( AS) 

3. Si es suspenen els dos primers trimestres s’ha de treure una nota mínima de 6 al tercer 
trimestre. 

4. Per aprovar al juny SEMPRE s’ha d’aprovar el tercer trimestre. 
Exemple: 1r  2n 3r FINAL 
            8 7 4 4 6, 3 = 4  (NA) 
            5 5 4 4 4,7  = 4 (NA) 
            3 3 6 6 4 =     5  (AS) 

 
              5.      S’aprova l’examen de juny. 

 

CRITERIS DE PROMOCIÓ 

 
1.   L’alumne que aprovi la primera avaluació del curs vigent amb la qualificació    

AS, assoleix satisfactòriament,  recuperarà automàticament la matèria del curs anterior.  
 

2.  Aprovar convocatòria extraordinària de febrer. 
 
      3.    Recupera el curs anterior, si aprova al juny  el curs vigent. 
 
 
 
 


