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Nom matèria, curs i seminari 
Anglès 2n d’ESO       Seminari d’anglès 

Criteris d’avaluació trimestral 
A l’hora d’aplicar els criteris d’avaluació trimestral, s’han de tenir en compte els continguts 
conceptuals i procedimentals: 

a) Contingut Conceptual: 

El contingut conceptual de les unitats didàctiques s’avaluarà a partir de les següents proves: 

• Examen de gramàtica + vocabulari 

• Examen competencial (reading + listening + writing) 

• Examen del llibre de lectura 

b) Procediments: 
 
Els contingut procedimental de les unitats didàctiques s’avaluarà a partir dels següents 
elements: 

• Deures 

• Pràctica oral  

• Redaccions 

• Dossiers 

• Presentacions 

• Altres 
 

c) Percentatges dels criteris d’avaluació dels continguts conceptuals i 
procediments 

 
A principi de curs el professor comunicarà als seus alumnes quines proves i activitats 
corresponen a continguts conceptuals i procediments i quins són els percentatges dels criteris 
d’avaluació, especificats a continuació: 

Continguts conceptuals 
(exàmens) 

Procediments 

60% 
Dels quals: 
30% -> examen gram +vocabulari 
20% -> examen competencial 
10% -> examen llibres de lectura 

40% 
(deures, pràctica oral, redaccions, dossiers, 
presentacions, etc.) 

 
La nota de continguts conceptuals ha de ser com a mínim un 4 a les tres etapes perquè es 
tingui en compte la nota de procediments a la nota final trimestral. Si un alumne obté un 
resultat als exàmens de continguts conceptuals inferior a aquesta nota, té el trimestre suspès 
tot i que hagi assolit la totalitat o part dels procediments. D’altre banda, el professor decidirà 
com arrodonir les notes trimestrals i finals en funció del comportament de l’alumne.  
A l’examen competencial s’avaluaran les següents habilitats lingüístiques: comprensió lectora, 
comprensió oral i expressió escrita. L’expressió oral s’avaluarà a part com a contingut 
procedimental. 
En el cas de l’ESO, es faran exàmens de tres estrelles a tots els nivells de l’ESO de forma 
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generalitzada. Els alumnes que necessitin  adaptació faran els exàmens de dues estrelles amb 
una nota màxima de 7, excepte en el cas dels alumnes amb un Pla Individualitzat (PI), que el 
faran d’una estrella i la nota màxima serà de 5. 
 

 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
Si tenim en compte que l’anglès és una assignatura d’aprenentatge progressiu i que, per tant, 

l’avaluació és contínua, per obtenir la qualificació final d’aprovat, l’alumne ha d’aprovar al 

menys una de les dues primeres avaluacions i obligatòriament la tercera, ja que cada avaluació 

aprova l’avaluació anterior, però mai dues.  Per tant, no hi ha exàmens específics per recuperar 

les avaluacions separadament. 

Criteris d’avaluació final 

Si tenim en compte que l’anglès és una assignatura d’aprenentatge progressiu i que , per tant, 

l’avaluació és continua, per obtenir la qualificació final d’aprovat, l’alumne ha d’aprovar al 

menys una de les dues primeres avaluacions i obligatòriament la tercera, ja que cada avaluació 

aprova l’avaluació anterior, però mai dues. 

Pel que fa a l’ESO,  els cursos no superats es recuperen mitjançant un examen final bé al juny o 

al setembre. No s’han de recuperar els trimestres no superats amb exàmens parcials de 

recuperació, tal com s’indica a la secció anterior.  

Per recuperar l’assignatura al juny l’alumne s’haurà de presentar a l’examen de l’avaluació 

final ordinària. Si no supera la prova de juny, podrà recuperar l’assignatura a la convocatòria 

de l’avaluació final extraordinària de setembre. En aquest últim cas, Els alumnes de l’ESO han 

de presentar obligatòriament el dossier d’estiu corresponent a la convocatòria de setembre, 

que poden descarregar de la pàgina web del centre. Si no el presenten, perden el dret a 

l’examen i no recuperen la matèria.  

Criteris de recuperació de cursos anteriors 
Al tractar-se d’una  assignatura d’avaluació contínua, no hi ha exàmens específics de 

recuperacions de cursos anteriors,  ja que si un alumne aprova un curs, automàticament 

aprova  tots els cursos anteriors pendents. 

Observacions (si cal) 
 

 

 

 


