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AVALUACIONS

Avaluació inicial

Es farà una prova incicial a meitat del primer trimestre per tal de conèixer el nivell d' aprenentatge
de  cada  alumne,  detectar  a  temps  possibles  dificultats  i  donar  pautes  per  superar-les.  La  nota
d'aquesta avaluació s'obtindrà a partir de les observacions sobre l'actitud, el treball i el rendiment de
l'alumne fins a la data en què es faci la la sessió d' avaluacíó inicial.

Avaluacions trimestrals

Aquesta matèria optativa s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment d’acord amb els
criteris de qualificació que apareixen en la pàgina següent. 

Avaluacions final al juny

Atès que l’avaluació d’una llengua estrangera és contínua i acumulativa, la nota de l’avaluació final
de  juny  serà  la  que  s’obtingui  en  el  tercer  trimestre.  Es  tindrà  en  compte  l’evolució  i  les
circumstàncies personals de l’alumne durant el curs. 

Avaluació final extraordinària de juny 

La  qualificació  d’aquesta  avaluació  es  farà  tenint  en  compte  el  resultat  global  d’aquests  tres
elements: l’evolució de l’alumne durant el curs,  les activitats de recuperació durant el mes de juny,
el resultat de la prova extraordinària 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

Avaluacions parcials 

Cada avaluació parcial suspesa, es recupera aprovant la següent, o bé, aprovant l’avaluació final de
juny o extraordinària de juny.



Matèria pendent de cursos anteriors 

Els alumnes que tinguin la matèria pendent de cursos anteriors podran recuperar-la si aproven la
segona avaluació parcial, o bé qualsevol de les següents. 
Els que no hagin triat aquesta matèria optativa i la tinguin pendent de cursos anteriors hauran de fer
un examen de recuperació durant el segon trimestre. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma dels següents
percentatges:  

– 10% Interès  i  esforç (participació  a  classe,  assistència,  puntualitat  i  actitud  envers  el
professor i els companys). L’absentisme i/o l’expulsió de classe pot suposar la pèrdua total
dels punts d’interès i esforç.

– 20% Treball realitzat (deures, activitats a l’aula, projectes, redaccions a casa, controls dels
verbs irregulars i del vocabulari, llibre de lectura i presentació de la llibreta d’alemany a
final de trimestre)  

– 70%  Examens
la totalitat de la nota de les proves es desglosa de la manera següent:
proves de gramàtica i vocabulari (30%),  expressió oral (20%), expressió escrita (20% ) i
comprensió escrita + comprensió oral (30%)


