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Matèries 
Seminari d’Anglès i Francès 
 
 

Instruments d’avaluació 

Avaluació inicial per a l’alumnat de 1r de l’ESO: l’alumnat fa un test diagnòstic que ens permet 
conèixer el seu nivell de partida per tal de desdoblar el grup classe.  
ALUMNAT ESO: 
Controls: dos o tres exàmens trimestrals on s’avaluarà els continguts i competències treballats  
Amb una proposta de redacció tenint en compte els diferents tipus d’escrits que s’hagin treballat 
(valorant-ne l’estructura i l’aspecte formal, la correcció gramatical i la fluïdesa en l’expressió) 
Proves orals: l’avaluació de la destresa oral es farà mitjançant breus presentacions orals 
prèviament preparades ( individual, en parelles, o en grup) així com d’altres treballs d’expressió. 
Dossiers: la seva presentació és obligatòria per a 1r, 2n i 3r de l’ESO  i optativa per a 4t de l’ESO. 
Els criteris de presentació són:  

• S’ha de presentar un dossier grapat o enquadernat, amb tapa i índex  
• Tots els exercicis degudament corregits.  
• Si es donen fitxes extres, s’han d’afegir al dossier  
• Es valorarà el màxim esforç possible en quant a polidesa i cal·ligrafia. 

Llibres de lectura: els llibres de lectura obligatòria per al 2n i 3r trimestre a cadascun dels nivells 
són: 

• 1r ESO : “Drive into Danger”     i  “Kidnap” 
• 2nESO: “The Monkey’s Paw”   i  “The Wrong Trousers” 
• 3rESO: “The Elephant Man”     i  “ A Sherlock Holmes Collection” 
• 4tESO:  “Villains”   i  “Frankenstein” 

Actitud i comportament 
 
 
Càlcul nota trimestral 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ A QUART DE L’ESO  I A BATXILLERAT 
Actitud :                          10% de la nota 
Avaluació contínua:    20% de la nota  
Avaluació sumativa:   70% (2n i 3r trimestre el 20%  correspon al reader i el 50 % als exàmens).  
Els llibres de lectura obligatòria són: 

o  1rBatx :  “The Silver Sword”          i  “Dr.Jekyll and Mr.Hyde” 
o 2nBatx :  “Sense and Sensibility”  i  “Cry Freedom” 

CRITERIS D'AVALUACIÓ A PRIMER, SEGON I TERCER DE L’ESO 
La nota de cada avaluació s’obtindrà a partir dels següents criteris: 
Avaluació Sumativa (60% de la nota): S’inclouen les proves objectives i conceptuals que avaluen 
les destreses (els exàmens de les unitats que es faran cada avaluació).  
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Al 2n i 3r trimestre, la nota corresponent al reader s’inclourà en aquest apartat.  
Avaluació Formativa (30% de la nota): els dossiers ordenats i complets (10%) i els treballs de les 
4 destreses de l’assignatura a classe.  
Actitud (10%): Es valorarà l´ús de l’anglès o francès a l’aula, l’interès i l’esforç, que es facin  els 
deures i tasques encomanades, així com l’actitud receptiva, respectuosa i participativa a les classes. 
També es tindrà en compte que porti els llibres i material necessari, que tingui cura del material 
propi i del comú, i la puntualitat i assistència a classe. 
 

 DIVERSITAT: 
Avaluació sumativa: 40% 
Avaluació contínua: 50% 
Actitud: 10%  
 
Càlcul nota final de curs ( Juny) 
Donat que l'avaluació és acumulativa i contínua, és imprescindible haver aprovat el tercer trimestre 
per aprovar la matèria a final de curs. No obstant això, si un alumne només aprova el 3r trimestre, 
serà el professor qui decidirà la conveniència o no d’aprovar la matèria (basant-se en el treball i 
actitud al llarg del curs) 
La nota final serà la resultant del càlcul de la mitjana dels tres trimestres.  
 
Recuperacions 
ALUMNAT ESO:   
AVALUACIÓ CONTÍNUA MES DE JUNY                                                                                                                 
Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO que no hagin aprovat en avaluació contínua, si obtenen un 4 de 
mitjana podran presentar un dossier al juny, mentre que aquells que no arribin a aquesta 
qualificació hauran de presentar-se directament a la prova de setembre.  
Els alumnes de 4t i Batxillerat tindran un examen de recuperació al juny. 
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA  (SETEMBRE) 

Durant la primera setmana de setembre, l’alumnat que no hagi superat la matèria haurà de 
realitzar una prova  escrita de la matèria pendent i lliurar la feina d’estiu encomanada al seu 
nivell.   

RECUPERACIÓ MATÈRIA PENDENT CURSOS ANTERIORS 
• L'alumnat amb la matèria pendent de cursos anteriors, pot recuperar-la si aprova els dos 

primers trimestres del curs següent. Si no aproven aquestes dues avaluacions, hauran de 
presentar-se a un examen de recuperació a les dates de recuperació oficialment establertes. 

• Si al juny s’aprova el curs, automàticament quedarà aprovat el curs anterior. 
• L’alumnat de 4t amb la matèria de 3r suspesa, podrà també recuperar-la si supera la prova 

de “competències bàsiques”.  
 
ALUMNAT ESO I BATXILLERAT:  
RECUPERACIONS FEBRER- MARÇ :   
2ª convocatòria d’exàmens de recuperació de cursos anteriors. Consta d’una prova escrita i la nota 
màxima que es pot obtenir és un 5. 
 
Càlcul nota convocatòria extraordinària (Setembre) 
El dia de la convocatòria es realitzarà una prova escrita i es lliurarà al professor la feina d’estiu 
encomanada. Els valors percentuals atorgats seran: 

Deures d’estiu:   20% 
Prova setembre: 80% 

 


