
CURS 2019/2020 

 

SEMINARI D’ANGLÈS. CRITERIS D’AVALUACIÓ i RECUPERACIÓ 

BATXILLERAT 

 

Concreció dels criteris generals d’avaluació i qualificació 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels/de les alumnes serà contínua, amb 

observació sistemàtica del procés d’aprenentatge i anàlisi global del progrés de cada 

alumne/a. Es durà a terme en relació amb els criteris d’avaluació de la matèria, l’assoliment 

de les competències generals i dels objectius, mitjançant els diferents tipus de continguts. 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: 

  

Comprensió escrita: Reading     20% 

Comprensió auditiva: Listening     20%  

Expressió escrita: Writing      25% 

Expressió oral: Speaking      15% 

Aspectes semàntico-formals: Grammar & Vocabulary  20% 

 

Normes, valors i actituds: Donat que el resultat de cada avaluació, trimestral o final, s’expressa 

mitjançant qualificació numèrica sense decimals, l’arrodoniment al nombre enter superior o inferior es 

calcularà tenint en compte el treball de l’alumne/a a classe i a casa, el seu interès i esforç per 

aprendre i progressar. En aquest apartat també es valorarà: 

 

➢ Ús de l’anglès a l’aula. 

➢ Participació positiva en la dinàmica de la classe. 

➢ Rigorosa i adequada presentació de deures i treballs, i en la data indicada. Es descomptarà 

0.1 de la nota del trimestre cada vegada que no es portin els deures fets. 

➢ Col·laboració amb iniciativa en el treball cooperatiu. 

➢ Treballs opcionals. 

➢ Bon comportament i compliment de les normes de convivència del centre. 

 

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

a casa, i llegiran un mínim de dues 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 competències generals es faran exàmens o activitats diverses d’avaluació de 

les diferents destreses comunicatives, així com les activitats/proves de recuperació 

posteriors, si s’escau. 

 

A 2n de Batxillerat s’augmentarà el temps destinat a practicar els exercicis específics de la 

Prova d’Accés a la Universitat (PAU). 

 

Important: La nota mínima per superar un trimestre serà 5 (excepcionalment a partir de 4.8 

tenint en compte l’evolució de l’alumne/a i el seu treball) 

 

(L’assistència als exàmens en el dia i hora assenyalats és obligatòria. En cas de 

malaltia, cal trucar abans de l’examen i portar justificant mèdic en incorporar-se a 

classe) 

 

 



 

Mesures de reforç i de recuperació de la matèria 

 

Durant el procés d’avaluació contínua 

❖ Realització d’exercicis de repàs en funció dels continguts a millorar, quan es 

consideri convenient. Seguiment periòdic i avaluació d’aquest treball extra per part 

del/la professor/a del curs.   

❖ Donada la progressió acumulativa i cíclica dels continguts de la matèria, una 

primeraavaluació no superada pot ser recuperada si s’aproven les posteriors. Els/les 

alumnes que només aprovin el tercer trimestre podran superar la matèria sempre i 

quan la nota mitjana dels tres trimestres sigui 5 o superior a 5. En l’arrodoniment de 

la nota final de curs el/la professor/a tindrà en compte el progrés global de l’alumne. 

 

❖ Els/les alumnes de Primer de Batxillerat que no han aprovat cap trimestre o que 

només han aprovat el 1r o el 2n podran realitzar una prova global de recuperació en 

la convocatòria setembre.  

❖ Els/les alumnes de Segon de Batxillerat que no han aprovat cap trimestre o que 

només han aprovat el 1r o el 2n trimestre podran realitzar una prova global en les 

convocatòries de recuperacions (final i extraordinària). 

 

Primer de Batxillerat 

 

Activitats extraordinàries d’avaluació 

L’alumnat que no superi la matèria de 1r de Batxillerat durant el curs haurà de fer deures  

d’estiu obligatòriament (amb les activitats i el material que el Seminari d’Anglès comunicarà 

oportunament). Es podrà recuperar l’assignatura amb la realització d’aquestes activitats 

d’estiu de manera satisfactòria i la superació de la prova de recuperació en la convocatòria 

de setembre. Serà condició imprescindible haver realitzat les activitats d’estiu indicades pel 

professorat i portar-ho fet el dia de la prova. La qualificació de la recuperació serà la nota 

obtinguda a la prova global escrita, amb un màxim de 5. 

 

Segon de Batxillerat 

 

En el pas de curs amb la matèria de 1r de Batxillerat pendent 

❖ El professorat proposarà la realització d’exercicis de repàs en funció dels continguts 

a millorar, quan es consideri convenient. Seguiment periòdic i avaluació d’aquest 

treball extra per part del/la professor/a del curs.  

❖ La matèria de primer curs es podrà recuperar amb la superació d’una prova global 

en la data convocada pel centre o amb la superació de dos trimestres de 2n de 

Batxillerat.  

❖ En qualsevol cas, es tindrà en compte el progrés de l’alumne/a fins a final de curs. 

 

Material de reforç , repàs o recuperació durant el curs 

 

Cada alumne serà orientat individualment respecte del material que pot ser més idoni per a 

la superació o reforç de la matèria, i cal que es comprometi a la seva realització. 


