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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 responent a multiple choice questions 
Ser capaç de fer produccions orals segons el seu nivell i d'expressar-se amb 
certa fluidesa per participar en converses sobre temes habituals. 
Entendre i fer-se entendre en situacions reals d'us de la llengua, com per 
exemple: viatges, coneixements d'altres persones... 
Escriure redaccions en diversos formats com ara: e.mail, narració, 
descripció,opinió, carta informal i formal, diàlegs... 
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 durante el curs és contínua i queda aprovada si la 
mitjana de les 3 avaluacions és igual o superior a 5, sempre que la tercera 
avaluació estigui aprovada. 
La nota surt de l'aplicació dels següents percentatges: 
 
1- Part oral :15 punts: presentation 10, desdoblada 5  
2- Writing: 25 punts: exam 20, compositions 5 
3- Reading comprehension: 20 punts 
4- Listening:  20 punts 
5- Examen d'ús de la llengua (gramàtica-vocabulari): 20 punts  
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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: 

• 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. 
 
Activitats que compten per la nota: 
1- 1 examen d'ús de la llengua durant l'avaluació i un al final de la mateixa 
2- Una presentació oral durant el trimestre i un listening 
3- Examen de comprensió lectora i expressió escrita 
4- Un control sobre un llibre de lectura una avaluació 
5- Deures i treballs demanats durant l'avaluació 
6- Participació a les classes desdoblades 
 
 CRITERIS DE CORRECCIÓ DEL WRITING  
Redacció d'unes 100-120 paraules mínimes, on es valoraran sobre 10 punts els 
següents aspectes: 
vocabulari (3 punts). Es valorarà l'ús adeqüat, variat i complexe del vocabulari 
gramàtica (3 punts). Es valorarà l'ús adeqüat, simple o complexe d'estructures 
gramaticals sense errors 
organització  (2 punts). Es valorarà l'organització correcte del text en paràgrfs i l'ús de 
conectors 
maduresa (2 punts). Es valorarà la creativitat i originalitat de les idees ben 
argumentades 
 

 

 Recuperació d’avaluacions suspeses 
 
Es recupera l'avaluació anterior aprovant la següent;  el professor pot demanar en cada 
curs feines extra per tal d'ajudar l'alumne. 
 

 

 Recuperació al juny i al setembre 
 
Al juny hi haurà un examen extraordinari i un altre al setembre. Al setembre poden 
presentar un dossier de deures d'estiu que tindrà un valor d'un 10% de l'examen. La 
nota màxima d'aquestes recuperacions serà de 5  
 

 

     Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
 
Durant el curs següent hi haurà un examen de recuperació del curs anterior, i si 
l'alumne aprova 2 avaluacions del curs següent, automàticament aprova el curs anterior 
 

 
 


