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Nom matèria, curs i seminari 

2n de Batxillerat – Francès 1a llengua 

 

Criteris d’avaluació trimestral 
Es passaran dos exàmens de matèria per trimestre.  

Es passaran puntualment exàmens de verbs amb conjugació i traducció de significat, bé del català al francès o 

viceversa. D’acord amb la normativa del centre, les faltes ortogràfiques en català o castellà descomptaran 0,1 fins a un 

màxim d’un punt per examen. Aquests exàmens tindran un valor màxim de 10% en la nota final del trimestre 

Durant cada trimestre es dedicarà una sessió a fer una prova de normativa d’un nivell B1 que caldrà aprovar per 

aprovar el curs.  Aquest examen s’haurà d’aprovar un cop amb una nota mínima de 6 sobre 10. Els alumnes que no 

aprovin l’examen al 1r trimestre, s’hauran de presentar al 2n i sinó al 3r. Si un alumne no supera aquesta prova, se li 

guardarà la nota del trimestre fins que l’aprovi. Aquesta prova tindrà un valor de 10% en la nota final de curs. 

L’absència injustificada a classe serà penalitzada de manera proporcionalment directa a les hores de classe trimestrals. 

Si un alumne falta al 15% de les classes, se li baixarà un punt a la nota final de trimestre. Si falta al 30% de les classes, 

perdrà el dret a l'avaluació continua 

El fet de no portar a classe el material serà motiu de penalització en la nota final de trimestre. 

Es demanarà la presentació obligatòria, dintre dels terminis establerts, del 80% dels treballs demanats al llarg del 

trimestre. Si l’alumne no presenta el mínim dels treballs, serà penalitzat amb un 0 a l’apartat de la nota final 

corresponent. Si l’alumne presenta els treballs amb retard injustificat, obtindrà una qualificació màxima de 5 sobre 10. 

Els percentatges orientatius per la nota final de trimestre són 70% la mitjana dels exàmens i 30% treballs.  

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
Els exàmens de matèria i verbs no es recuperen. 

Les avaluacions trimestrals no es recuperen  

 

Criteris d’avaluació final 
La nota final de curs es calcularà amb el 25% de la nota del 1r trimestre, 25% del segon, 30% del tercer, 10% de la nota 

de la prova de normativa i 10% de la nota de les exposicions orals fetes al llarg del curs.  

Si l’examen de normativa no s’ha aprovat, l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria extraordinària del juny. 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 
Si, donat el cas, algun alumne suspengués l’assignatura, s’haurà de presentar a l’examen de recuperació pertinent 

(convocatòria ordinària i extraordinària). 

Si l’alumne té suspesa l’assignatura de 1r de Batxillerat, s’aplicarà la normativa de centre per a la recuperació de 

matèries de l’àmbit de Llengües: un alumne amb una matèria de llengües pendent de 1r de Batxillerat, superarà la 

matèria si aprova el 1r i 2n trimestre de 2n de Batxillerat. En cas que no aprovés, tindria dues convocatòries de 

recuperació de 1r de Batxillerat, al febrer i al maig. En cas que en aquestes convocatòries no superi la matèria, 

recuperarà el 1r curs si aprova el 2n en qualsevol de les convocatòries.   

 

Observacions 
Els alumnes no estan obligats a presentar-se a l’examen oficial del DELF B2. En cas que es presentin, el fet d’aprovar 

l’examen oficial no implicarà forçosament aprovar l’assignatura. 


