CRITERIS QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DE PENDENTS D’ESO.

1r E.S.O. i 2n E.S.O
L'avaluació de l'aprenentatge serà contínua. No es realitzaran recuperacions, es faran controls de
cada unitat estudiada. La qualificació de cada avaluació serà la suma dels següents apartats:

1a AVALUACIÓ:
1-ACTITUD I PROCEDIMENTS: 10%
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. Control de la llibreta per tal que l’alumne/a sàpiga utilitzar aquesta eina
d’aprenentatge, tan important en aquest primer cicle de l’ESO.
2- WRITINGS: 10%
Al final de cada unitat, 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. El writing de l’examen serà una variació sobre els
“writings” treballats a llarg del trimestre i per tant inclourà vocabulari, estructures i temàtica
semblant als treballats en classe.
3- CONTINGUTS: 80%
- GRAMMAR & VOCABULARY : 40% (Es realitzaran controls de cadascuna de les unitats
donades en classe sobre gramàtica i vocabulari i es farà la nota mitjana)
- WRITING, LISTENING, SPEAKING & READING: 40%

2a i 3a AVALUACIÓ:
1- ACTITUD I PROCEDIMENTS: 10%
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. Es farà control de la llibreta per tal que l’alumne/a sàpiga utilitzar aquesta
eina d’aprenentatge, tan important en aquest primer cicle de l’ESO.
2- WRITINGS: 10%
Al final de cada unitat, 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. El writing de l’examen serà una variació sobre els
“writings” treballats a llarg del trimestre i per tant inclourà vocabulari, estructures i temàtica
semblant als treballats en classe.
3- CONTROL DE LECTURA: 10%.
Es realitzarà una lectura en el segon i tercer trimestre. L'examen tindrà preguntes de comprensió,
d'expressió i de vocabulari adequades al seu nivell. Així mateix, el/la professor/a podrà demanar
el material de recursos que inclouen els llibres de lectura.
4- CONTINGUTS: 70%
-GRAMMAR & VOCABULARY : 30% (Es realitzaran controls de cadascuna de les unitats
donades en classe sobre gramàtica i vocabulari i es farà la nota mitjana dels controls)
-WRITING, LISTENING, SPEAKING & READING: 40%

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%.

3° de E.S.O.
L'avaluació de l'aprenentatge serà contínua. No es realitzaran recuperacions, es faran controls de
cada unitat estudiada. La qualificació de cada avaluació serà la suma dels següents apartats:

1a AVALUACIÓ:
1- ACTITUD+PARTICIPACIÓ:10%
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.
2-WRITING:10%
Al final de cada unitat, l'alumne/a realitzarà 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. El writing de l’examen serà una variació sobre els “writings” treballats a
llarg del trimestre i per tant inclourà vocabulari, estructures i temàtica semblant als treballats en
classe.
3- CONTINGUTS: 80%
- GRAMMAR & VOCABULARY : 40% (Es realitzaran controls de cadascuna de les unitats
donades en classe sobre gramàtica i vocabulari i es farà la nota mitjana)
- WRITING, LISTENING, (SPEAKING)* & READING: 40%
*(L’examen oral supeditat a condicions de temps)

2a i 3a AVALUACIÓ:
1- ACTITUD+PARTICIPACIÓ: 10%
2- WRITING: 10%
3- CONTROL DE LECTURA: 10%
4- CONTINGUTS: 70%
- GRAMÀTICA+ VOCABULARI: 35%
- READING+WRITING+ (SPEAKING)*+LISTENING: 35%
*(L’examen oral serà opcional i supeditat a condicions de temps)

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%.

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 AVALUACIÓ:
1-ACTITUD+ WRITING:10%
Actitud i procediments. 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. Al final de cada unitat, l'alumne realitzarà 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. El writing de l’examen serà una variació sobre els “writings” treballats a
llarg del trimestre i per tant inclourà vocabulari, estructures i temàtica semblant als treballats en
classe.
2- CONTINGUTS: 90%
Es realitzarà una única prova global per trimestre que constarà d'un “Writing”, “Reading” i
“Listening”, juntament amb gramàtica i vocabulari. El percentatge es distribuirà de la següent
manera:
- GRAMÀTICA+ VOCABULARI: 45%
- READING+WRITING+ (SPEAKING)*+LISTENING: 45%
*(L’examen oral serà opcional i supeditat a disponibilitat de temps)

2a i 3a AVALUACIÓ:
1- ACTITUD+ WRITING: 10%
2-CONTROL DE LECTURA: 10%
Es realitzarà una lectura en el segon i tercer trimestre. L'examen tindrà preguntes de comprensió,
d'expressió i de vocabulari adequades al seu nivell . El professor/a podrà demanar el lliurament
del material guiat i activitats que aparèixen en les lectures.
3- CONTINGUTS: 80%
Es realitzarà una única prova global per trimestre que constarà d'un “Writing”, “Reading” i
“Listening”, juntament amb gramàtica i vocabulari. El percentatge es distribuirà de la següent
manera:
- GRAMÀTICA+ VOCABULARI: 40%
- READING + WRITING + (SPEAKING)*+ LISTENING: 40%
*(L’examen oral serà opcional i supeditat a disponibilitat de temps)

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%.

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

1a, 2a I 3a AVALUACIÓ:
1- ACTITUD I PROCEDIMENTS: 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: 20%
- actitud: 10%
2-WRITINGS:10%
Tots els writings són obligatoris tant els que es realitzen a casa com els de classe, incloent els de
l'examen. El writing de l’examen serà una variació sobre els “writings” treballats al llarg del
trimestre i per tant inclourà vocabulari, estructures i temàtica semblant als treballats en classe.
3- CONTINGUTS: 60%.
En aquest apartat es faran controls de cada unitat que inclouran gramàtica, vocabulari, reading
comprehension, listening i writing, les quatre destreses en cada control d’unitat.

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%.

PR4
L'avaluació de l'aprenentatge serà contínua. No es realitzaran recuperacions, però es faran
controls de cada unitat estudiada per a repassar continguts que els ajude a consolidar matèria i
afermar la nota en cada avaluació. La qualificació de cada avaluació serà la suma dels següents
apartats:

1a, 2a i 3a AVALUACIÓ:
1- ACTITUD I PROCEDIMENTS: 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: 20%
- actitud: 10%

2- WRITINGS: 10%
Tots els writings són obligatoris tant els que es realitzen a casa com els de classe, incloent els de
l'examen.El writing de l’examen serà una variació sobre els “writings” treballats al llarg del
trimestre i per tant inclourà vocabulari, estructures i temàtica semblant als treballats en classe.
3- CONTINGUTS: 60%.
En aquest apartat es faran controls de cada unitat que inclouran gramàtica, vocabulari, reading
comprehension, listening i writing, les quatre destreses en cada control d’unitat. Opcionalment, i
depenent de les necessitats del grup, el nivell i el temps disponible per a la seqüenciació de
continguts, es podran posar també controls de llibres de lectura o parts de lectures en cada
trimestre, que tindrien també el seu percentatge dins del control de cada unitat, per la qual cosa hi
hauria un apartat de comprensió lectora específic de la lectura o del text triat.

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 d'Anglés de 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO:
Considerem que si l'alumne/a aprova la primera i la segona avaluació, haurà aprovat i recuperat
l'assignatura d'anglés del curs anterior, afavorint així una avaluació sumativa i formativa. Per als
qui no hagen aprovat els dos trimestres, hi haurà un examen global al mes de maig que facilite la
recuperació de l'assignatura.
Per a aquest examen de recuperació, els/les alumnes seran informats dels continguts de
l'examen, conceptes, vocabulari, unitats, etc, i podran estudiar també seguint el llibre del workbook
de Collaborate 1, collaborate 2 i Together 3 respectivament, que tenen fet i treballat, amb totes les
seccions del grammar reference com a material de suport per a preparar aquesta recuperació al
mes de maig.

