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Competències treballades durant el curs 
- Entendre informacions orals i interpretar-les (CB1) 

- Planificar i exposar un discurs oralment o mantenir un diàleg (CB2, CB3) 

- Reconèixer els tipus de text i utilitzar recursos per a obtenir-ne informació i 

interpretar-la (CB4, CB5, CB6) 

- Planificar textos, redactar-los i revisar-los (CB7, CB8, CB9) 

- Entendre textos literaris i/o oralizar-los (CB10, CB11) 

- Buscar una comunicació eficaç i saber valorar les implicacions culturals i lingüístiques 

de la llengua estrangera. (TAP)   

 

Criteris d’avaluació trimestral 
Es passaran dos exàmens competencials per trimestre. En aquests exàmens es valoraran 4 de 

les competències de la llengua estrangera: comprensió oral i escrita, producció oral i escrita. La 

nota de producció oral podrà venir donada per les notes que el professor hagi agafat a classe o 

directament el dia de l’examen. 

Durant el curs es passaran controls puntuals sobre diferents continguts (vocabulari, verbs, 

gramàtica...) per assegurar el correcte estudi de la matèria.  

A banda d’aquestes proves, uns altres elements que afectaran el resultat de l’assignatura són: 

- Deures: són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha après a classe. Si 

l’alumne falta a classe és la seva obligació preguntar a un company si s’ha de fer alguna 

tasca. Per evitar malentesos, cal preguntar a més d’un company de classe. La 

responsabilitat dels deures recaurà en l’alumne absent, no en aquell que li ha dit els 

deures. 

- Material: és imprescindible portar-lo per treballar a l’aula. 

- Llibreta o dossier: cal que estigui net i polit. La capacitat d’organització és important per 

estudiar correctament.  

 

Les llengües estrangeres són una matèria de caire comunicatiu i, per tant, s’aprèn a mesura que 

s’utilitza la llengua. Per això mateix, les competències s’avaluaran regularment per verificar el 

seu assoliment, el qual es gradarà de la següent manera:  

 

- “gairebé sempre”, quan l’assoliment sigui excel·lent 

- “sovint”, quan l’assoliment sigui notable 

- “a vegades”, quan l’assoliment sigui satisfactori 

- “gairebé mai”, quan l’assoliment no arribi als mínims. 
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Els percentatges per treure la nota final de trimestre seran:  

- 30% les notes de producció, tant oral com escrita 

- 20% les notes de comprensió, tant  oral com escrita. 

En aquells trimestres on s’avalui la dimensió literària, els percentatges seran: 

- 27% les notes de producció, tant oral com escrita 

- 18% les notes de comprensió, tant oral com escrita 

- 10% la dimensió literària 

A criteri del professor/a, els controls puntuals es podran repetir al llarg del trimestre per tal de 

demostrar l’estudi i assoliment dels conceptes estudiats.  

Per aquells alumnes que hagin suspès l’avaluació trimestral, cal saber que un trimestre assolit, 

aprova un trimestre suspès anteriorment, però no dos. És obligatori assolir el 3r trimestre per 

aprovar l’assignatura.  

 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
Els exàmens competencials no es recuperen. 

 

Criteris d’avaluació final 
La nota final de curs es calcularà tenint en compte els resultats dels tres trimestres, donant més 

importància al tercer, al ser una assignatura de continuïtat. 

 

Criteris de recuperació 
En cas de suspendre la matèria durant el curs actual, l’alumne podrà presentar-se a les 

convocatòries de recuperació ordinària i extraordinària. 

 
 


