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FINALITAT I CRITERIS DE L’AVALUACIÓ EN LLENGUA ANGLESA 

 

1. L’avaluació té la finalitat de regular el procés d’aprenentatge i comprovar el grau d’assoliment de les 

competències de l’àmbit lingüístic / llengua estrangera, d’acord amb els ritmes i capacitats d’aprenentatge 

dels alumnes. 

2. Així, l’avaluació ha de permetre que tant els professors (avaluació formativa) com els alumnes (avaluació 

formadora) puguin conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les dificultats i els errors que 

sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions oportunes per regular-lo. Amb aquesta 

finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d’aprenentatge i els criteris i procediments amb els 

quals se’ls avaluarà. 

3. També ha de permetre comprovar el grau d’assoliment de les competències (avaluació qualificadora), tant 

les l’àmbit lingüístic / llengua estrangera com les dels àmbits transversals (digital i personal i social). 

4. L’avaluació és contínua i constata els avenços dels alumnes i les seves dificultats.  

 

A final de cada trimestre i a final de curs els/les alumnes obtindran una única qualificació que es calcularà tenint 

en compte els objectius i competències generals concretats en les quatre habilitats i les funcions comunicatives.  

 

La qualificació vindrà determinada pels resultats obtinguts en els següents apartats: 

 

DIMENSIONS I ÀMBITS ASPECTES AVALUABLES % 

Comunicació oral i 

dimensió literària 

● Expressió oral: Speaking  20% 

● Comprensió auditiva: Listening   20% 

Comprensió lectora  i 
dimensió literària 

● Comprensió lectora: Reading 20% 

Expressió escrita ● Expressió escrita: Writing 25% 

Dimensió transversal 
actitudinal i plurilingüe i 
àmbit personal i social 

● L’ús de l’anglès a l’aula.  

● Utilització d’estratègies plurilingües. 

● Saber valorar les implicacions culturals i lingüístiques que aporta la 

comunicació en llengua anglesa 

15% 

● Autoconeixement 

Realitzar les ’autoavaluacions, saber reflexionar sobre la pròpia manera 

d’aprendre, identificar què necessita per millorar i saber posar-ho en pràctica. 

● Aprendre a aprendre 

Participar en l’avaluació dels propis companys, tenir el material organitzat i net i 

les correccions realitzades. Fer les tasques encomanades i ser capaç de treballar 

cada vegada de manera més autònoma.  

● Participació 

Mantenir una actitud positiva i tenir ganes d’aprendre tant a dintre com a fora de 

l’aula. Seguir les normes de convivència* al centre. Col·laborar en el treball 

cooperatiu. 

 

*Compliment de les normes de convivència del centre: 

a. Inici i fi de les classes: dins l’aula, material a punt, anotar deures, comportar-se. 

b. Assistència i puntualitat. 

c. Atenció a les intervencions del professor i els companys. 

d. Seguir instruccions: estar a punt, no badar, demanar ajuda sense abusar de les repeticions. Mostrar 

autonomia. Portar el material necessari. 

e. Saber estar: no menjar, no mastegar xiclet, to de veu adequat, asseguts, no xerrar, no jugar, no  molestar, no 

fer deures d’una altra matèria, no usar mòbil ni aparells electrònics. 

f. Esforç a classe i a casa, en els deures i en l’estudi personal. 

g. Respecte per les persones i la dinàmica de la classe. 
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h. Ús correcte dels recursos informàtics a l’aula d’ordinadors. 

 

Els aspectes semàntico-formals (Grammar & Vocabulary) s’avaluaran dintre de les tasques avaluables de les 

dimensions anteriors. 

 

AVALUACIÓ DE L’ÀMBIT DIGITAL 

L’àmbit digital s’avaluarà en totes les dimensions anteriorment descrites, amb especial èmfasi a: 

● el dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital) 

● saber seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar 

● saber emprar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i documents audiovisuals 

● saber cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar 

● la realització d’activitats amb eines i entorns virtuals de treball cooperatiu 

● l’ús responsable de les TIC, considerant aspectes ètics, legals i de seguretat i les normes de cortesia a la 

xarxa 

 

ACTIVITATS 

Els/les alumnes realitzaran les activitats dels llibres de text (paper i online) tant a classe com a casa, i llegiran 

lectures graduades del seu nivell. 

També portaran a terme altres activitats/treballs, tant orals com escrits, individualment o en grup, amb l’ajut 

d’altres suports i recursos, i utilitzant les TIC/TAC . Per tal de comprovar el grau d’assoliment dels objectius i les 

competències es faran exàmens o activitats diverses d’avaluació de les diferents destreses comunicatives, així 

com les activitats/proves de recuperació posteriors, si s’escau. 

 

(L’assistència als exàmens en el dia i hora assenyalat és obligatòria. En cas de malaltia, cal trucar abans 

de l’examen i portar justificant mèdic en tornar a classe) 

 

MESURES DE REFORÇ I RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA 

★ Realització de tasques de suport quan es consideri necessari. Seguiment periòdic i avaluació d’aquestes 

tasques per part del/la professor/a del curs. 

★ Aquestes mesures de reforç poden ser proposades a l’alumnat que ha passat de curs o repeteix sense 

haver aprovat el curs anterior. 

★ Donada la progressió acumulativa i cíclica dels continguts de la matèria, una primera avaluació no 

superada pot ser recuperada si s’assoleixen les posteriors. Es tindrà en compte el progrés global de 

l’alumne/a. 

 

Activitats extraordinàries d’avaluació 

Els/les alumnes que no han aprovat cap trimestre o que només han assolit el 1r o el 2n trimestre realitzaran una 

prova global en la convocatòria de recuperacions de juny. 

És recomanable fer les activitats d’estiu indicades pel professorat. La qualificació de la recuperació serà la nota 

obtinguda a la prova global escrita amb un màxim de qualificació d’Assoliment Satisfactori. 

 

En el pas de curs amb la matèria pendent 

Els/les alumnes que no han assolit les competències del curs anterior han de posar-se en contacte amb la 

professora per parlar de les mesures de suport necessàries per poder atènyer-les. Si l’alumne és capaç d’ assolir-

les durant el curs actual es considerarà que ha assolit les del curs anterior. 

 

Material de reforç o recuperació durant el curs 

Cada alumne serà orientat individualment respecte del material que ha de realitzar per a la superació o reforç de 

la matèria, i signarà un contracte de compromís i compliment de realització de les activitats que li seran 

proposades. En cas d’incompliment, així es farà constar en el document del contracte. 


