
                                                                                             DEPARTAMENT D'ANGLÉS

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE 1r ESO 

L'avaluació de l'aprenentatge serà contínua. No es realitzaran recuperacions, es faran controls de
cada unitat estudiada per a obtindre notes que facen mitjana amb l'examen final. La qualificació de
cada avaluació serà la suma dels següents apartats:

1a AVALUACIÓ:

1-ACTITUD I TREBALL DIARI + WRITINGS: 10%
Actitud i  treball  diari:   la  nota en aquest apartat  es calcularà seguint una sèrie  de criteris:  el
comportament, l'esforç personal, la participació i el control diari dels exercicis juntament amb el
treball diari en classe i el “homework” de casa.
Writings: l'alumne/a realitzarà, preferentment en classe, la redacció o “writing” corresponent al
tema treballat.Tots els writings són obligatoris, tant els que es realitzen a casa com els de classe,
incloent els de l'examen.
2- EXAMEN ORAL: 10%
3- CONTINGUTS: 80%
Es realitzaran controls de les unitats donades en classe de gramàtica i vocabulari. L'examen final 
constarà de dues parts: 
          - GRAMMAR & VOCABULARY : 45%. Farà mitjana juntament amb els controls de les 
unitats
          - WRITING, LISTENING & READING: 35%

2a i 3a AVALUACIÓ:

1- ACTITUD I TREBALL DIARI + WRITINGS: 10%
2- EXAMEN ORAL: 10%
3- CONTROL DE LECTURA: 15%.
Es realitzarà una lectura en el segon i tercer trimestre. Com que és una lectura autònoma, el llibre es
treballarà  de manera individualitzada i  en  classe es  faran  pràctiques  de comprensió  i  correcció
d'activitats. L'examen tindrà preguntes de comprensió, d'expressió i de vocabulari adequats al seu
nivell.
 
4- CONTINGUTS: 65%
Es realitzaran controls de les unitats donades en classe sobre gramàtica i vocabulari. L'examen 
final constarà de dues parts: 
         -GRAMMAR & VOCABULARY : 35% . Farà mitjana juntament amb els controls de les 
unitats.
         -WRITING, LISTENING & READING: 30%

NOTA:
L'alumne/a  haurà  de  tindre  una  nota  mínima  de  3  en  cadascun  dels  apartats
anteriorment descrits perquè siga possible dur a terme l'aplicació de percentatges per  al càlcul de la
nota  mitjana.  Si  la  seua  nota  en  qualsevol  dels  apartats  anteriors  és  inferior  a  3,  l'  alumne/a
suspendrà l'assignatura. A l'alumne/a que siga sorprés/a copiant en un examen se li retirarà la prova
que immediatament es donarà per suspesa i posteriorment se li aplicaran les normes del RRI del
centre i del departament.

Per a obtindre la qualificació numèrica de la nota final del curs s'aplicaran els següents 
percentatges: 1° avaluació 20%, 2° avaluació 30% i 3° avaluació 50%.



CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE 2n ESO 

L'avaluació de l'aprenentatge serà contínua. No es realitzaran recuperacions, es faran controls de
cada unitat estudiada per a obtindre notes que facen mitjana amb l'examen final. La qualificació de
cada avaluació serà la suma dels següents apartats:

1a i 2a AVALUACIÓ:

1- ACTITUD I TREBALL DIARI + WRITINGS: 10%.
Actitud i  treball  diari: la  nota  en  aquest  apartat  es  calcularà  seguint  una  sèrie  de  criteris:  el
comportament, l'esforç personal, la participació i el control diari dels exercicis juntament amb el
treball diari en classe i el “homework” de casa.
*Writings:  l'alumne/a realitzarà, preferentment en classe, la redacció o “writing” corresponent al
tema treballat.Tots els writings són obligatoris tant els que es realitzen a casa com els de classe,
incloent els de l'examen.
2- EXAMEN ORAL: 10%
3- CONTROL DE LECTURA: 15%.
Es realitzarà una lectura en el primer i segon trimestre. Com que és una lectura autònoma, el llibre
es treballarà de manera individualitzada i en classe es faran pràctiques de comprensió i correcció
d'activitats. L'examen tindrà preguntes de comprensió, d'expressió i de vocabulari adequats al seu
nivell.
4- CONTINGUTS: 65%.
Es realitzaran controls de les unitats donades en classe de gramàtica i vocabulari. L'examen final 
constarà de dues parts: 
          - GRAMMAR & VOCABULARY : 35% . Farà mitjana juntament amb els controls anteriors.
          - WRITING, LISTENING & READING: 30%.

Es durà a terme una sèrie de controls de verbs irregulars durant  la 2a avaluació.  Si l'alumne/a
aconsegueix la qualificació d'APTE (60% o més) se li augmentarà la nota global de la 2a avaluació
en +0,5 punts; si per contra l'alumne/a obté la qualificació de NO APTE ( menys del 60%), se li
restarà -1 punt de la nota global de la 2a avaluació.

3a AVALUACIÓ:

1-ACTITUD I TREBALL DIARI + WRITINGS: 10%.
2- EXAMEN ORAL: 10%.
3- CONTINGUTS: 80%.
Es realitzaran controls de les unitats donades en classe de gramàtica i vocabulari. L'examen final 
constarà de dues parts: 
          - GRAMMAR & VOCABULARY : 45%. Farà mitjana juntament amb els controls anteriors.
          - WRITING, LISTENING & READING: 35%

NOTA:
L'alumne/a haurà de tindre una nota mínima de 3 en cadascun dels apartats anteriorment descrits
perquè siga possible dur a terme l'aplicació de percentatges per al càlcul de la nota mitjana. Si la
seua nota en qualsevol dels apartats anteriors és inferior a 3, l' alumne/a suspendrà l'assignatura. A
l'alumne/a que siga sorprés/a copiant en un examen se li retirarà la prova que immediatament es
donarà  per  suspesa  i  posteriorment  se  li  aplicaran  les  normes  del  RRI  del  centre  i  les  del
departament.

Per  a  obtindre  la  qualificació  numèrica  de  la  nota  final  del  curs  s'aplicaran  els  següents
percentatges: 1° avaluació 20%, 2° avaluació 30% i 3° avaluació 50%.



CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 3r ESO 

L'avaluació  de  l'aprenentatge  serà  contínua.  No  es  realitzaran  recuperacions.  En  la  primera
avaluació es faran controls de cada unitat estudiada. La qualificació de cada avaluació serà la suma
dels següents apartats:

1a AVALUACIÓ:

1- ACTITUD I TREBALL DIARI + WRITINGS:10%.
Actitud i  treball  diari:  la  nota  en  aquest  apartat  es  calcularà  seguint  una serie  de  criteris:  el
comportament, l'esforç personal, la participació i el control diari dels exercicis juntament amb el
treball diari en classe i el “homework” de casa.
Writings:  l'alumne/a  realitzarà, preferentment en classe, la redacció o “writing” corresponent al
tema treballat.Tots els writings són obligatoris tant els que es realitzen a casa com els de classe,
incloent els de l'examen.
2- CONTROL DE LECTURA: 15%. 
Es realitzarà una lectura en el primer i segon trimestre. Com que és una lectura autònoma, el llibre
es treballarà de manera indivdualitzada. L'examen tindrà preguntes de comprensió, d'expressió i de
vocabulari adequats al seu nivell.
 3- PARCIALS:15%.
Es farà un examen per cada unitat estudiada, que constarà de gramàtica i vocabulari. També es 
prendran en classe notes de les intervencions orals dels/les alumnes per a completar aquest apartat.
4-EXAMEN FINAL: 60%.
Es  realitzarà  una  prova  global  per  trimestre  que  constarà  de:  Writing,  Reading  i  Listening,
juntament amb gramàtica i vocabulari. El percentatge es distribuirà de la següent manera:
      - GRAMÀTICA + VOCABULARI: 30%
      - READING + WRITING + LISTENING: 30%

2a AVALUACIÓ:

1- ACTITUD I TREBALL DIARI + WRITINGS: 10%.
2- CONTROL DE LECTURA: 15%.
3- EXAMEN ESCRIT: 75%.
     - GRAMÀTICA + VOCABULARI 45%.
     - READING + WRITING + LISTENING 30%.

Es durà a terme una sèrie de controls de verbs irregulars. Si l'alumne/a obté la qualificació de NO
APTE ( menys del 60%), se li restarà -1 punt de la nota global de la 2a avaluació.

3a AVALUACIÓ:
1- ACTITUD I TREBALL DIARI + WRITINGS: 20%.
2- EXAMEN ESCRIT: 80%.
     - GRAMÀTICA + VOCABULARI 50%.
     - READING + WRITING + LISTENING 30%.

NOTA:

L'alumne/a haurà de tindre una nota mínima de 3 en cadascun dels apartats anteriorment descrits
perquè siga possible dur a terme l'aplicació de percentatges per al càlcul de la nota mitjana. Si la
seua nota en qualsevol dels apartats anteriors és inferior a 3, l'alumne/a suspendrà l'assignatura. A
l'alumne/a que siga sorprés/a copiant en un examen se li retirarà la prova que immediatament es



donarà  per  suspesa  i  posteriorment  se  li  aplicaran  les  normes  del  RRI  del  centre  i  les  del
departament.

Per  a  obtindre  la  qualificació  numèrica  de  la  nota  final  del  curs  s'aplicaran  els  següents
percentatges: 1° avaluació 20%, 2° avaluació 30% i 3° avaluació 50%.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE 4t ESO 

L'avaluació de l'aprenentatge serà contínua. No es realitzaran recuperacions. La qualificació de cada
avaluació serà la suma dels següents apartats:

1a I 2a AVALUACIÓ:

1-ACTITUD I TREBALL DIARI + WRITINGS:10%.
Actitud i treball diari: la nota en aquest apartat es calcularà seguint una sèrie de criteris: el 
comportament, l'esforç personal, la participació i el control diari dels exercicis juntament amb el 
treball diari en classe i el “homework” de casa.
Writings:  l'alumne/a realitzarà, preferentment en classe, la redacció o “writing” corresponent al
tema treballat.Tots els writings són obligatoris tant els que es realitzen a casa com els de classe,
incloent els de l'examen.
2-CONTROL DE LECTURA: 15%. 
Es realitzarà una lectura en el primer i segon trimestre. Com que és una lectura autònoma, el llibre
es treballarà de manera individualitzada. L'examen tindrà preguntes de comprensió, d'expressió i de
vocabulari adequats al seu nivell.
3-EXAMEN FINAL: 75%.
Es  realitzarà  una  prova  global  per  trimestre  que  constarà  de:  Writing,  Reading  i  Listening,
juntament amb gramàtica i vocabulari. El percentatge es distribuirà de la següent manera:
    - GRAMÀTICA + VOCABULARI: 45%
    - READING + WRITING + LISTENING: 30%

En la segona avaluació es durà a terme una sèrie de controls de verbs irregulars. Si l'alumne/a obté
la qualificació de NO APTE ( menys del 60%), se li restarà -1 punt de la nota global de la 2a
avaluació.

3a AVALUACIÓ:

1- ACTITUD I TREBALL DIARI + WRITINGS: 20%.
2- EXERCICI ESCRIT: 80%.
    - GRAMÀTICA + VOCABULARI: 50%.
    - READING + WRITING + LISTENING: 30%.

NOTA:
L'alumne/a haurà de tindre una nota mínima de 3 en cadascun dels apartats anteriorment descrits
perquè siga possible dur a terme l'aplicació de percentatges per al càlcul de la nota mitjana. Si la
seua nota en qualsevol dels apartats anteriors és inferior a 3, l'alumne/a suspendrà l'assignatura. A
l'alumne/a que siga sorprés/a copiant en un examen se li retirarà la prova que immediatament es
donarà  per  suspesa  i  posteriorment  se  li  aplicaran  les  normes  del  RRI  del  centre  i  les  del
departament.

Per  a  obtindre  la  qualificació  numèrica  de  la  nota  final  del  curs  s'aplicaran  els  següents
percentatges: 1° avaluació 20%, 2° avaluació 30% i 3° avaluació 50%.



CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE PMAR 

L'avaluació de l'aprenentatge serà contínua. No es realitzaran recuperacions, es faran controls de
cada  unitat  estudiada  per  a  repassar  continguts,  consolidar  matèria  i  assegurar  la  nota  en cada
avaluació. La qualificació de cada avaluació serà la suma dels següents apartats:

1a, 2a I 3a AVALUACIÓ:

1- ACTITUD I TREBALL DIARI + WRITINGS: 30%. 
La  nota  en  aquest  apartat  es  calcularà  seguint  una  sèrie  de  criteris:  el  comportament,  l'esforç
personal, la participació, el control diari dels exercicis juntament amb el treball diari en classe, el
“homework” i els “writings” o “projects” que facen en classe, amb els següents percentatges:
                -“homework”: 10%
                -“actitud: 10%
                -“writings”:10%
2- CONTINGUTS: 70%. 
En aquest apartat  es faran controls  de cada unitat  que inclouran gramàtica,  vocabulari,  reading
comprehension, listening i writing.

Es  durà   a  terme  controls  dels  verbs  irregulars  en  la  segona  avaluació.  Si  l'alumne/a  obté  la
qualificació  de  NO APTE (  menys  del  60%),  se  li  restarà  -1  punt  de  la  nota  global  de  la  2a
avaluació.

NOTA:

L'alumne/a haurà de tindre una nota mínima de 3 en cadascun dels apartats anteriorment descrits
perquè siga possible dur a terme l'aplicació de percentatges per al càlcul de la nota mitjana. Si la
seua nota en qualsevol dels apartats anteriors és inferior a 3, l'alumne/a suspendrà l'assignatura. A
l'alumne/a que siga sorprés/a copiant en un examen se li retirarà la prova que immediatament es
donarà  per  suspesa  i  posteriorment  se  li  aplicaran  les  normes  del  RRI  del  centre  i  les  del
departament.

Per  a  obtindre  la  qualificació  numèrica  de  la  nota  final  del  curs  s'aplicaran  els  següents
percentatges: 1° avaluació 20%, 2° avaluació 30% i 3° avaluació 50%.



CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE PR4

L'avaluació de l'aprenentatge serà contínua. No es realitzaran recuperacions, es faran controls de
cada  unitat  estudiada  per  a  repassar  continguts,  consolidar  matèria  i  assegurar  la  nota  en cada
avaluació. La qualificació de cada avaluació serà la suma dels següents apartats:

1a, 2a I 3a AVALUACIÓ:

1- ACTITUD I TREBALL DIARI + WRITINGS: 30%. 
La  nota  en  aquest  apartat  es  calcularà  seguint  una  sèrie  de  criteris:  el  comportament,  l'esforç
personal, la participació, el control diari dels exercicis juntament amb el treball diari en classe, el
“homework” i els “writings” o “projects” que facen en classe, amb els següents percentatges:
              -“ homework”: 10%
              -”actitud: 10%
              -“ writings”:10%
2- CONTINGUTS: 70%. 
En aquest apartat  es faran controls  de cada unitat  que inclouran gramàtica,  vocabulari,  reading
comprehension,  listening i  writing.  Es  faran lectures pautades en classe i  de manera autònoma
també i s'inclouran preguntes de comprensió sobre els textos estudiats en els exàmens de la primera
i segona avaluació.

Es duran a terme controls dels verbs irregulars en la segona avaluació. Si l'alumne/a obté la 
qualificació de NO APTE ( menys del 60%), se li restarà -1 punt de la nota global de la 2a 
avaluació.

NOTA:

L'alumne/a haurà de tindre una nota mínima de 3 en cadascun dels apartats anteriorment descrits
perquè siga possible dur a terme l'aplicació de percentatges per al càlcul de la nota mitjana. Si la
seua nota en qualsevol dels apartats anteriors és inferior a 3, l'alumne/a suspendrà l'assignatura. A
l'alumne/a que siga sorprés/a copiant en un examen se li retirarà la prova que immediatament es
donarà  per  suspesa  i  posteriorment  se  li  aplicaran  les  normes  del  RRI  del  centre  i  les  del
departament.

Per  a  obtindre  la  qualificació  numèrica  de  la  nota  final  del  curs  s'aplicaran  els  següents
percentatges: 1° avaluació 20%, 2° avaluació 30% i 3° avaluació 50%.

RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA PENDENT DE 1r, 2n I 3r ESO:

Els i les alumnes que tenen l'assignatura d'anglés del curs anterior suspesa podran recuperar-la al
llarg  d'aquest  curs  2020/21  si  aproven  la  primera  i  segona  avaluació.  En  cas  contrari,  els/les
alumnes  hauran  d'examinar-se  d'una  prova  global  en  el  mes  de  maig  per  a  poder  recuperar
l'assignatura  pendent.  Per  a  aquesta  prova  global  de  recuperació,  els/les  alumnes  seran
informats/ades pel seu professor/a dels continguts de l'examen, així com també de la data en la qual
es farà l'examen.


