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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

LLENGÜES ESTRANGERES

Assignatura

Anglès

Nivell

1r de batxillerat

MATERIAL

Llibre Living English 1 Student's book
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

1a Av: primer writing 10; segon
writing 20.
Prova escrita. Expressió escrita (writing). Tots els exàmens inclouran un exercici de redacció
2a Av: primer writing:10; segon
(writing). Caldrà obtenir un 50% de la puntuació assignada al writing per aprovar l'assignatura.
writing: 20.
3a Av: final writing: 30

Use of English (gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i comprensió auditiva)

1a Av: 60
2a Av: 60
3a Av: 60

Prova oral

1a Av: 10
2a Av: 10
3a Av: 10

Obtenció de la qualificació final de juny
Com que l'avaluació és contínua, la qualificació de juny es desprèn de la nota de les proves del tercer trimestre. Es recorda que
cal haver obtingut un 50% de la nota de writing (redacció) per aprovar l'assignatura.

AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)
Què s'avaluarà i com
Prova escrita. Al setembre es farà únicament una prova escrita ajustada a la programació. La
prova constarà de: gramàtica, vocabulari, use of English, comprensió lectora d'un text,
exercici de redacció i exercici d'audició. Caldrà puntuar almenys un 50% a l'exercici de
redacció per aprovar la matèria.

% damunt la nota

100

REMARQUES
Important:
1. Per aprovar l'assignatura l'alumne ha de tenir al menys una puntuació del 50% de la prova de writing.
2. És imprescindible tenir el material de treball ordenat i al dia i que tots els exercicis del llibre es facin al quadern, que serà
revisat periòdicament pel professorat.
3. Per aprovar l'assignatura els alumnes no podran deixar cap apartat en blanc del test.
4. Per aprovar l'assignatura l'alumne ha d'haver aprovat la tercera avaluació.
Com es recuperaran les avaluacions? No es faran proves específiques de recuperació. Cada avaluació recupera o suspèn
l'anterior. La nota de cada avaluació apareguda a l'informe de notes es converteix automàticament en la nota global de tot el
curs fins a la data en qüestió.
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