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 Presentació 
 
La finalitat de l'assignatura d'anglès és aconseguir que l'alumne valori la llengua   
com a mitjà de comunicació per a la comprensió del món, dels altres i d'un mateix. 
L'alumne ha de ser capaç de: 
Comprendre informacions i textos escrits i orals, entenent la informació general i 
la específica. 
Ser capaç de fer produccions orals segons el seu nivell i d'expressar-se amb 
certa fluïdesa per participar en converses sobre temes habituals. 
Entendre i fer-se entendre en situacions reals d'ús de la llengua, com per 
exemple: viatges, coneixements d'altres persones... 
Escriure petites redaccions segons el seu nivell sobre temes quotidians de la 
seva vida. 
Utilitzar estratègies per progressar en l'aprenentatge de manera autònoma. 
Mostrar predisposició i actitud respectuosa per al treball col·laboratiu entre ells i 
amb persones de diferents cultures i idees. 
 
 

 

 Avaluació contínua 
 
L'avaluació de l'assignatura durant el curs és contínua i queda aprovada si la mitjana 
de les tres  avaluacions és igual o superior a 5, sempre que la tercera estigui 
aprovada. La nota surt dels percentatges corresponents a cada dimensió 
 

 

 

 

      Dimensions 

 
1- Comprensió lectora:  20% 
2- Expressió escrita:  20% 
3- Comunicació oral (listening i speaking) 20% 
4- Actitudinal i plurilingüe: 20% 
5- Coneixement de la llengua (gramàtica-vocabulari):  20%  
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 Instruments d’avaluació 

L’avaluació és contínua i té en compte el progrés de l’alumnat, l’adquisició de les 
competències bàsiques i les mesures de reforç. Es valoraran els coneixements, el treball a 
classe i a casa, l'actitud, l’interès demostrat, i el comportament de l'alumnat a l'aula. 
Per determinar-ho quantitativament, es tindran en compte: 
 

• Els exàmens durant l'avaluació, que valoraran: expressió escrita, comprensió lectora, 
comprensió oral, expressió oral, gramàtica i vocabulari 

• Les activitats de la matèria realitzades dins i fora de l’aula. 

• La correcta realització de treballs individuals i en grup.  

• La puntualitat en la presentació o el lliurament d'activitats. 

• L’atenció activa i el treball a l'aula i la participació a les classes 

• La contribució al correcte desenvolupament de la classe i al clima de convivència a l'aula. 
 
Activitats que compten per a la nota 
 
1- Exàmens durant l'avaluació  
2- Una presentació oral durant el trimestre 
3- Un control sobre un llibre de lectura 
4- Un dossier que es presenta al final de l'avaluació 
5- Deures i treballs demanats durant l'avaluació 
6- Participació a les classes 
 
 CRITERIS DE CORRECCIÓ DEL WRITING A L'ESO 
Vocabulari: 4 punts  (varietat, adeqüacio, i correcció del vocabulari) 
Gramàtica: 4 punts (varietat, adeqüació i correcció de les formes gramaticals) 
Contingut: 2 punts (adeqüació al tema, organització, puntuació, originalitat) 
 

 
 

 Recuperació d’avaluacions suspeses 
 
Es recupera l'avaluació anterior aprovant la següent, amb l'ajuda que el professor consideri 
oportuna en cada cas i cada curs; que normalment seran algunes feines extra. 
 

 

 Recuperació al juny i al setembre 
 
Al juny hi haurà un examen extraordinari i un altre al setembre. Al setembre han de  
presentar un llibre de deures d'estiu que tindrà un valor d'un 20% de l'examen. La nota 
màxima d'aquestes recuperacions serà assoliment satisfactori.  
 

 

       Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
 
Si aprova les dues primeres avaluacions del curs següent, queda automàticament aprovat 
l'anterior. També hi haurà un examen de recuperació durant el curs. 
 

 


