
  
 

DEPARTAMENT  DE LLENGÜES ESTRANGERES 2n Batxillerat 

MATÈRIA: ANGLÈS 

PROFESSORES: Rosa Bara i Conxita Badia 

 

MATERIAL DE L’ALUMNE: ADVANTAGE 2,  STUDENT’S  I WORKBOOK. BURLINGTON BOOKS 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

AVALUACIÓ INICIAL 

1.- El començament de curs comporta la realització  d’una prova  d’avaluació inicial, que 

perfila la nota d’avaluació inicial, i que no computa al càlcul de la nota trimestral ni final de 

curs.  

CRITERIS A CONSIDERAR 

2.- Donat que l’assistència és obligatòria, l’absentisme es considera un factor 

d’avaluació negatiu, i per tant pot suposar l’anul·lació del percentatge assignat a l’interès  i 

esforç , 10%  de la nota final. 

 3.- L’expulsió de classe  pot suposar la pèrdua total de la puntuació obtinguda per l’interès i 

l’esforç realitzat, 10% de la nota final.  

 4.- L’avaluació trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, activitats, 

treballs, proves, lectures  realitzades . Caldrà una qualificació mínima de 3 (sobre 10) a cada 

part per què aquesta pugui fer mitjana amb la resta, i per tant, per aprovar el trimestre. 

AVALUACIÓ FINAL 

 5.- La nota final del curs es calcula a partir de la nota de la tercera avaluació, considerant les 

apreciacions individualitzades segons la progressió dels alumnes al llarg del curs. Per tant, 

l’avaluació final té en compte les anteriors, així com la tendencia de l’alumne a pujar o baixar 

el seu rendiment, donat que la llengua anglesa és una materia acumulativa. 

 6.- Cada trimestre suspès es recupera si s’aprova el trimestre següent. En cas que l’alumne no 

hagi superat la matèria a final de curs, hi ha una convocatòria de prova  extraordinària al juny.  

AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE JUNY 

7.- Hi ha una convocatòria extraordinària oficial al mes de juny  per recuperar tota 

l’assignatura.  
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CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA PENDENT DEL CURS ANTERIOR 

8.- Els alumnes amb la matèria pendent del curs anterior la poden superar, bé aprovant el segon 

trimestre del curs vigent o bé  superant la prova oficial  convocada pel centre el segon trimestre. 

La superació de la matèria a final del curs vigent suposa aprovar el curs anterior automàticament. 

RECLAMACIONS 

 9.- Qualsevol reclamació  de revisió  de nota per error en el càlcul de l’avaluació o de la 

correcció s’ha de sol·licitar per escrit i  s’atendrà i resoldrà objectivament  i convenient pel 

departament d’idiomes. 

PERCENTATGES DE PONDERACIÓ 

Generals 

 Interés, esforç i deures 10% 

 Treball realitzat (redaccions, treball a clase) 10% 

 Elements curriculars 80% 

1ª AVALUACIÓ 

 Speaking  20%  
 Gramàtica I vocabulari  30% 
 Listening, Reading and Writing (model d’examen com l’oficial de les 

PAU) 30%  

           2ª   AVALUACIÓ 

 Speaking  25% 
 Gramàtica I vocabulari  25% 
 Writing, Reading I Listening (PAU) 30%  

3ª AVALUACIÓ 

 Speaking  20% 
 Gramàtica I vocabulari  25% 
 Writing, Reading I Listening (PAU) 35%  

 

 

 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

SPEAKING:  

Les proves de Speaking consistiran en: 

1ª avaluació: 

Una presentació oral  sobre un tema triat per l’alumne d’entre els proposats per les professores.  

2ª avaluació: 

Examen oral del llibre de lectura “THE FLY” (Oxford Bookworms, Stage 6). És indispensable 

haver llegit el llibre i obtenir una qualificació mínima de 3 en aquesta prova per poder aprovar el 

curs. Caldrà que l’alumne/a es presenti a una prova de recuperació si la nota és inferior a 3.  

3ª avaluació: 

Presentació oral resumida sobre el Treball de Recerca realitzat per cada alumne.  

 

 

 


