
Criteris d’avaluació del Departament de 

Llengües estrangeres 
Introducció 

Aquest apartat reflecteix els acords presos al departament en relació al 

procés d’avaluació dels alumnes de l’ Institut Joan Guinjoan de 

Riudoms. 

 

En primer lloc cal dir que les consideracions generals seran les mateixes 

que pels criteris d’avaluació de Centre, per tant, no cal repetir-les aquí. 

(vegeu pàgina 3 i següents del document Criteris d’avaluació de 

Centre) 

 

En segon lloc volem que quedi constància que aquests són criteris 

interns, que s’aniran adaptant als diferents decrets d’avaluació que es 

vagin publicant. 

 

ANGLÈS 
 

L’avaluació a l’ESO. 

Es tindran en compte totes les dimensions de l’aprenentatge d’una 

llengua: comunicació oral, comprensió escrita, expressió escrita, 

dimensió literària, i actitudinal i plurilingüe. 

 

Per a fer-ho es disposen de diferents mitjans: l’observació diària a l’aula, 

la revisió de les tasques encomanades, la realització de treballs i proves, 

etc. 

 

Es valorarà de la següent manera: 

 

1. Comunicació oral: 25% 

a. Listening: 10% 

b. Speaking 15% 

2. Comprensió lectora: 30% 

a. Reading: 15% 

b. Readers: 15% 

3. Expressió escrita: 30% 

4. Literària: 5% 

5. Actitudinal i plurilingüe: deures, llibreta, Workbook, dossiers i 

actitud: 10% 

 



Es posarà una nota cada trimestre. L’alumne ha d’arribar a la 

qualificació de AS per superar la matèria. Donat que els continguts de la 

matèria són acumulatius, no es faran recuperacions de trimestres aïllats.   

 

Per superar la matèria a final de curs: 

 

• Dos dels tres trimestres han d’haver estat superats satisfactòriament. 

• Cal haver superat satisfactòriament el 3r trimestre. 

 

L’alumne que no superi la matèria el juny, ho podrà fer durant el curs 

següent. Hi ha diferents maneres: 

 

• Superant els dos primers trimestres del curs següent. 

• Superant una prova amb els continguts del curs que no té superat i 

que es realitzarà en les dates indicades pel professor de l’aula. 

• En casos especials, realitzant un projecte indicat pel professor, per 

exemple, un dossier, un treball, etc. 

 

 

Alumnes amb NESE 

Depenent de la seva situació personal i acadèmica, i del grup en què 

estiguin, aquests alumnes podran realitzar tasques diferents de les dels 

seus companys, i, per tant, hauran de ser avaluats en conseqüència. El 

professor/-a que estigui al seu càrrec, haurà de valorar la feina feta.  

 

Si es tracta d’un alumne amb nivell d’anglès molt avançat, se li 

encomanaran tasques del tipus lectura i comentari de llibres, 

exposicions orals, etc. i es valorarà el seu rendiment. 

 

L’avaluació a Batxillerat 

S’aplicaran els criteris que marca la normativa: 

 

o The two productive skills: Speaking: 25 %, Writing: 25 %. 

o The two receptive skills: Listening: 10 %, Reading: 10 % 

 

I a més a més: 

 

• grammar: 10 %,  

• Vocabulary (inclou false friends, idioms...): 10 % 

• Verbs (inclou Irregular verbs, phrasal verbs...): 10 % 

 



 

Els alumnes amb 1r de Batxillerat pendent el poden recuperar de les 

següents maneres: 

 

• Superant el primer  i segon trimestre. 

• Superant una prova que es realitzarà durant el 2n curs de 

batxillerat. 

• Aprovant el segon curs de Batxillerat. 

Proves extraordinàries d’ESO i BAT 

 

Hi aniran aquells alumnes que no superin la matèria segons els criteris 

establerts: 

• Dos dels tres trimestres han d’haver estat superats 

satisfactòriament. 

• Cal haver superat satisfactòriament el 3r trimestre. 

 

A les proves de recuperació s’avaluaran: les 5 dimensions, tal i com han 

estat avaluades durant el curs.  

 

 

Si un alumne no ha presentat alguna tasca encomanada durant el curs 

(llibreta, Workbook, dossiers dels readers, etc.), el professor li pot exigir 

que ho faci per poder superar la matèria, a mode de recuperació. 

 

Reclamacions 

Només s’acceptaran reclamacions per la nota de la matèria, MAI per 

ser l’única matèria suspesa o altres raons fora de l’àmbit estrictament 

acadèmic. L’alumne té dret a veure les proves d’avaluació i a 

comprovar la nota obtinguda. Per superar la matèria, aquesta ha de ser 

igual o superior a AS. 

 


